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cA J/íacjijar Cföldtani Tjársutat köszönti

a JUinjijar 0)&tgzök rp(ivtját

II. kongresszusa alkálinál)ól

A magyar föld kutatóit örömmel és büszkeség-

gel tölti el, hogy résztvehetnek abban az egységes,

lendületes munkával való ünneplésben, melyben a

magyar nép részesíti a Magyar Dolgozók marxista-

leninista Pártját.

A Magyar Dolgozók Pártja bölcs vezérének,

Rákosi Mátyásnak vezetésével biztosan halad azon

az úton, melyen Lenin és Sztálin Bolsevik Pártja

mutat irányt a világ dolgozóinak boldog jövje felé.

A dicsséges Vötös Hadsereg véráldozata tette

lehetvé, hogy a magyar föld mélyének kincsei ma
már válóban a magyar nép értékévé váltak. A ma-

gyar kszén, kolaj, ere Ötéves tervünk legfontosabb

nyersanyagai. A magyar föld minél alaposabb és

minél sokoldalúbb tudományos megismerése, az

élenjáró szovjet geológusok példája nyomán, lehe-

tvé teszi, hogy tudományunk ne csak a megisme-

rést szolgálja, hanem a népet segítse abban, hogy

megváltoztathassa a természetet.

A magyar geológusok kéz a kézben a magyar

bányászokkal, a kszéncsata hseivel, a magyar

sztahanovistákkal és a magyar föld többi munkáló-

jával, minden erejükkel azon dolgoznak, hogy tu-

dományuk fegyverei is ersítsék a nemzetközi béke-

front magyar szakaszát.
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Értekezések

Magyarország permo-karbon koralljai

KOLOSVÁRY GÁBOR
fi szövegábrával és 19 táblával

Vázlat
1. Bevezetés.
2. Általános slénytani rész.

a) A talált fajok betrendes névsoi'a.
b) Réteg'tani eredmények.

Bükkhegyiség.
Szendri hegység.
Szabadbattyáni Kszárhegy.

c) Az anyag szétosztása a gyjteményekben.
3. A palaeozóos koraílokról általában.

Tabulata.
Pterocorallia.

4. A meghatározás nehézségei.
Technikai rész.

Diagnosztikai rész.

5. A rendszer és lelhely szerintii megoszlás.
A Bükkhegységbl elkerült fajok.
A szabadbattyáni Kszárhegybl elkerült fajok
A Szendri hegységbl elkerült fajok.

6. Leíró rész.

7. Synopsiiis.

8. The permocarboniferous corals l'rom Hungary
9. Irodalom. — Literature.
I—XIX. tábla és magyarázata.

1. BEVEZETÉS.

A múlt század közepén, 1856-ban Hochstetter és késbb, 1859-ben
Wolf foglalkoztak a borsodi paleozoikummal. Koraílokról azonban még
nem emlékeztek meg. Mind a biikkhegységi, mind a szendri területeket a
karbonba helyezik és munkájuk nyomán indul el az 1900-as évek elején
e területek behatóbb kutatása.

1897-ben a „Magyar Korona Országai Földtani Viszonyai" c. munká-
ban B ö e h t J. a Bükkhegységet a kárpáti karbonhoz csatolja és meg
említi, hogy bennük „szerves zárványokat" találtak.

1904-ben Se iha farzik szintén karbonkorúnak veszi az összes bor-
sodi palaeozóos kbányákat Dédestl Nagyvisnyóig. Az utóbbit 1. fekete,

fekér-mészpáteres mészknek és 2. fekete karbonkorú agyagpalának
nevezte.

1909-ben a biikkhegységi paleozoikumból Vadász nmtatott ki
korallokat Nagyvisnyó mellett az 1. sz. vasúti bevágás alsóbb, palás, kar-
bon rétegeibl. Ezek a korallok magányosok és a késbbi Rakus z-féle

feldolgozásban kerültek leírásra.
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Schréter a nagyvisnyói Ablakoskvölgy fels részén, az akkoriban
épül iparvasút bevágásában gyjtött koraitokat. Ez a lelhely ma mái-
éi van fedve vegetációval. Ugyancsak Schréter gyjtött elször a
sándorhegyi Kerekhegyen és a Nagyvisnyótól ÉNY-ra es Határtet. vagy
másnéven Határhegy melletti kfejtkben. Eredményeit 1917—1924-ben
tette közzé.

1924-ben Schréter még jobban tagolja a borsodi paleozoikumot,
de permrl még nem tesz említést.

A történeti hség kedvéért meg kell említenem, hogy a Bükkhegység
palaeozóos korallanyagát oroszlánrészben ezektl az idktl kezdve
Legányi gyjti nagy buzgalommal éspedig: Nagyvisnyó, 5. sz. vasúti

bevágás és 1. sz. vasúti bevágás (1921), Ablakoskvölgy iparvasút mentén
(1922), Mályinka, Felsszlköve (1923). Szentlélek! vízfolyás és a dédesi
kvár (1924), Dédes, Szelecsi-kvel szemben és Nagyvliisnyó-Határtet
(1925). Mályinka melletti Kerekhegy és nagyvisnyói állomás mögötti
kfejt (1927). Nagyboronáslápa, kfolyás (1930), Garadna, Kovácsk (1947),

Szilvásvárad. Éleskvár (1949).

A többi lelhely ismerete, amennyiben gyjtött ott, az 1950-es évekbl
származik, amikor eképpen tanulmányaim anyagának összehordásába
szervesen és lelkesen belekapcsolódott.

Bakusz 1928—1930-ban megjelent munkáiban Nagyvisnyóról említ
palaeozóois korallokat. A századunk elején itt építkez MÁV feltárásai

alapján és alkalmával elkerült slénytani anyagot Vadász gyjtötte
és Bakusz munkájában a következ korall fajokat találjuk:

TJfimia sp. nov. (nmén nudum), Nagyvisnyó,
Amplexus sp., Nagyvisnyó.

Hat esztend után, 1936-ban Schréter megtalálta a Blikkben a

Lytionin nobilis nev Brachiopodál, s e lelet nyomán újra megindult az
érdekldés a borsodi palaeozoikum iránt. Az újonnan gyjtött anyagot
II éri tsch gráci professzor határozta meg (1942) és késbb, 1944-ben
megjelent Cilikében a bükki terület palaeozóos korallfaunáját a fels
permire jellemznek említi. Szerinte csak a Caninia sp. és a Siphonophyüia
sophiae fajok utalnak idsebb rétegekre. Ezek a rétegek idsebbek a
középsö-Productusos mészk kóimnál. Lehetségessé teszi tehát korábbi
rétegek jelenlétét is. Egyik kzetdarabban a Siphonophyllia és a
Waagenophyllurn össze volt kövesed ve, tehát a permre jellemz Waageno-
phyllumok mellé a Siphonophylliák is felhatolnak.

1948-ban írja le Schréter a bcrscdi Trilobitákat, melyeknek alap-
ján egy karbonra (Phillipsia eichwaldi) és egy permre (Pseudophillipsia
hungarica) jellemz fajt különít el és így megállapítja, hogy a nagyvis-
nyói 1. sz- vasúti bevágás fels-karbon, a lyttonlás mészk viszont perm.
Ebben az évben indul meg a borsodi palaeozoikum további kutatása:
Schréter, Balogh, Kiss, Sí k a b o n y x és Kope k a Szelídrl hegy-
ségbl szép anyagot gyjtöttek. 1950-ben a Blikkben Balogh—Pantó és
Schréter gyjtenek újabb korall anyagot.

1949-ben Balogh dolgozatában a 270—271. oldalakon a bkkhegységi
és szendri paleozoikumról a következket írta: „. . . a Szendri-sziget-
hegység ókori vonulatai a legidsebbek. A III. sorozat túlnyomó sötét-
szürke mészkövei és gyérebben közbetelepült fekete agyagpalái több
helyütt krinoidea-nyéltagokat és korallmaradványokat tartalmaznak . .

.

a III. sorozatban meghatározásra váró. egyelre kétes korhatározó érték
kövületek eddig még csak az utóbbiból kerültek el . . . Magam a III.

(a köviiletes) sorozatot tartom legfiatalabbnak.“

1949-ben a bükkhegységi Dezsvölgyben Polgár dédesi erdész buk-
kant elször korallnyomokra. Legömbölyített partszegélyi görgetegekben
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korallmaradványolk voltak, de egyszersmind a mediterrán tenger parti
fáciese jeléül fúrókagylónyomokat is tartalmazott és Balanus concavus
példányok is megtelepedtek rajta.

1950. januárjában Balogh átadta a borsodi paleozoikumban gyüj-
lött és a Magyar Állami Földtani Intézet tulajdonát képez koraitokat
feldolgozás céljából. A küldeményhez csatolt kísér levélben a következ-
ket írta:

. a Szendri-hegység palaeozóos sorozatai közül csak a III. (mészk-
pala) sorozat tartalmaz szerves maradványokat (korall, Crinoidea, Bryo-
zoa). Fontos, hogy legalább ennek az egy sorozatnak a korát tudjuk. Zavar
uralkodik a Bükk- (Upponyi-sziget) és a Szendri-hegység faunás palaeo-
zóos képzdményeinek értékelése körül, mert egy részét a fels-karbonba,
más részét a fels-permbe helyezik, holott a két kifejldés elég szorosan
öss eliigg. A pontos meghatározás tehát egy zavaros kérdésben dönt
lehet".

India középs és fels Productusos rétegei, valamint a Ljubljana mel-
letti Déli-Alpok és a nyugatszerbiai bellerophonos mészk, a Waageno-
phyllumos mészk, a salit-rangei productusos mészk, a nagyvisnyói
lyttoniás mészk és a borsodi biikkhegység mizziás-mészkrétegei, mind
fels permkorúak! A Bükkhegységben tehát a tengeri) perm lerakódé sai
kétségtelenné váltak. A Heritsch által a bükkhegységi permbl kimu-
tatott korai fajok a következk: Waagenophvüum indicum (Ónrssa Nasv-
visnyó), Waagenophyllum indicum mongoliense (Mályimka, Nagyvisnyó),
Waagenophyllum columbicum és chitralicum (Nagyvisnyó). Caninia sp.

(Nagyvisnyó), Siphonophyllia sophiae (Nagyvisnyó), Siphonodendron sp.

(Csokva).

Az 1950- év folyamán magam többízben Ver eb Ilona, Lovászi
István, majd Legányi Ferenc kíséretében a Bükkihegység és a

Szendri-hegység legnagyobb részét bejárva, részletesen gyjtöttem.
1950. Októberében Kiss János, az Egyetemi Ásvány-kzettani Intézet
tanársegéde a. Szabadbattyán melletti Kszár-hegy érokutató bánya föl-

tárásából sötétszürke kalciteres-bitumenes mészkbl több korallmarad-
ványt gyjtött, amelyek) ugyancsak karbon-korúaknak bizonyultak.

2. ÁLTALÁNOS SLÉNYTANI RÉSZ.

a) A talált fajok betrendes névsora.*

Amplexocarinia sp. Amplexus sp. Bradyphyllum sp Caninia cf pannonica •

Caninia cf. kiaeri major. Caninia kiaeri minoy. Caninia sp. CaninophyJum sp.

Carcinophyllum (Carruthersella) wichmanni- Circopora sp. Dibunophyllmn ep.

(aff. mülleri). Dibunophyllum yüi. Endothecium decipiens • LithoArotione la sp.

Lonsdaleoides bükkiense. Michellnia sp. (aff. siyangensi's). Palaeacis obtusa
legányü. Pentaphyllum cf. vaTiabVe .

Peta.axis t,'manicus. Phineus con-

fluentiseptatus. Pleramplexus vadászi. Plerophyllum austra e- P’erophylhim
cf. radiciforme. Plerophyllum sp. P 1

. (Ufimia) baloghi. Pl. Ufimia cuneisep-

ium. Pl (Ufimia) hunaaricum. Pl. (Ufimia) longicontmseptátum. Pl. (Ufirn a)

longiseplatum. Pl. (Ufimia) rakuszi- P'. (Ufimia) cp. Polycoelia md’yinhae.
Polycoelia profundiformis. Polycoelia 4 septatum- Polycoelia sp. Polythecalis

rosifermis. Prosmilia cf. cyaUiophyUoides. Prosmiüa helenae. Prosmilia sp.

Schréteria megastoma. Siphonodendron sp. SrohonopJiyUin nikitini Siphono-
phyllia cf. ruprechti. Siphonophy Ha sophiae. Siphonophyllia «p. SinpohyVum
graoile • Syrmgopora sp. Waagenophyllum chuTrficum. Waagenophyllum
columbicum. Waagenophyl um cf. gerthi Waagenophyllum indicum kueicho-
wense. Waagenophyllum indicum mongoHense. Waagenophyllum sp. Waageno-
phyllum indicum sspj

* A még: teljesen fel neon dolgozott kszárliegyi fajok e névsorban nem foglaltatnak bent.
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Összesen találtunk 54 fajt, illeitve alfajt. Ezek közül újnak bizonyult

12, bizonytalan volt 14 és nem egy csak közelítleg volt meghatározható.
A nemzetségek száma 26. A fajok megoszlását a Bükk- és Szendri-hegység
között, a rétegitanii bevezetben lalább közlöm, Kimutattunk a Büikk-

hegységbl 49 fajt, a szabadbattyániból 5 fajt és a. Szendri hegységbl
10 fajt. illetve alfajt. Közös nemzetség, illetve faj volt a Bükk- és a

Szendri hegység közt 5. így a végösszeg fajokban 54. A közös nemzetsé-

gek, ill. fajok: Caninia . Amplexus. ProsmiUa, Plerophyllum és Pl. (Ufimia)

longiseptatum.
1. A Bükk-hegység permi rétegeiben uralkodik a Waugcnophyllum-

ós SiphonophylUa-nemzetség, a Szendri-hegység karbonjában a Caninia

és Plerophyllum-nemzetségek.

2. Gyakori a Blikkben a Caninia és Plerophyllum és a szendri kar-

bonban az Amplexocarinia.

b) Rétegtani eredmények.

A borsodi Bükkiben a „permo-karbon“-t pontosan szétválasztani min-
denütt még nem volt lehetséges. Kevés a jellemz korallfajok száma is.

A Bükk-hegység és a Szendri-hegység korallfaunája összehasonlításá-
ból elször is a Bükk-hegység kétségtelenül jcbb begyüjtöttsége domborodik
ki, azonban az egyes fajok hiányát és más fajok uralkodó jellegét tekintve,
lényeges különbség mégis csak van. Némelyek e tekintetben ezt a szét-

különítést megkönnyítik, vagy elmozdítják. Heritsch munkája óta
egy esetben találtam olyan összekövesedést, mely a SiphonophylUa sophiae
és egy Waagenophyllum között létrejött, s mely kizárja azt, hogy a Sipho-
nophyÜia kizárólagosan csak korábbi korhatározó érték lenne-

Különösen fontosnak tartottam a lyttoniás rétegek átkutatását (koral-

lok után), de csak igen kevés adatot sikerült szereznem.

A körülményekhez képest eredményesnek kell elkönyvelnem azt. hogy
a nagy általánosságban mozgó „permokarbon“ osztályozáson kívül a
permbe is és a karbonba is lehetett néhány korallfajt biztosan besorolni.

1. ábra. I. A Bükk-hegység: Má = Mályinka; H= Hámor; Cs = Csondiró-
völgy; K = Kerekhegy; S= Szentléleki tisztás; Ó = Ómassa; G= Garadna;
B~ Bálvány; — — = utak; fogaesos vonal = iiparvasut; -hforrások; fe-

kete pontok —. a lelhelyek; sírna vékony hullámos vonal = patakok; sima vas-
tag vonal =3 MÁV; Sz = Szilvásvárad; Nv == Nagyvisnyó; A = Határheigy-
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Bükk-kegység.

A Bükk-hegység karbonja Rakusz összehasonlítása szerint a dob-

sinai és így a Donyec-medence karbonjával rokon. E tekintetben
Lebedew munkálataira utalok.

A dobsinai karbonban nincsenek Fusvlinák. E7 ért a Bükk-h egységet
mindenképpen fiatalabbnak tartja a dobsinai karbonkorú réteseknél.
A dobsinai karbont jellemzi még a Phillipsia eichiraldi nev Trilobita,

míg a Blikkben a Pseudophillips'a hungarica a permet igazolja, mert
együtt mutatkozik a Lyttonia nobilissal.

A bükkhegységi mészkövek kifejldésük és faunájuk tek'mtetében az
indiai Salt-Range középs productusos mészköveivel egyeznek és legköze-

lebb állnak a jugoszláviai , Jedar-Fáci-es‘‘-Oiez- A S- lt Range-képzdménve-
ket a külföldi szakemberek nagy része is a fels permbe helyezi

(Noé ti ing és Frech). Az orosz Tsernyisev az alsó perm artin-

szki-emeletébe helyezte.

Mindez azonban nem jelenti azt. hegy az esész Bükk-hegység vonat-
kozó korallos rétegei mind csak permiek lennének.

1. A Bükk-kegység legmélyebb ismert része a karbon alapkonglo-
merátum.

2. Erre jön a fels karbonkorú agyagpalás rész mely váltakozik perm-
korú mészkövekkel. E mészkövekben már Bellerophonok is vannak. A fusu-

linás részek magasabb rétegeket képeznek. Ez a márgás, mészköves réteg

korallókban leggazdagabb.

3. Ezekre jön egy tengeri, de faunanélküli agyagpala-homokköves
rétegsor, s fölötte a werfeni pala és triász-mészk.

Különleges lelhely a Bükkben a nagyvisnyói 1. és 5. sz. vasúti bevágás
továbbá a n agyboronáslápai és vele rokon korallos mészkövek lelhelye,

és harmadszor a különösen ersen márgásodó Mályinka-Felsszlköve
lelhely.

1. A nagyvisnyói 1- sz. vasúti bevágás. V a d á s z már 1908-ban fels-
karbonnak veszi. Jablonszky algák alapján szintén fels-karbonnak
tartja. Rakusz Brachiopodák alapján hasonló nézeten van, de meg-
jegyzi, hogy: „esetleg perm“. Schréter az itt talált Phill'psia eichwáldi

alapján szintén fels-karbonnak tekinti, mert az a faj dobsina'L karbon-
korú azonos Trilobita-fajjal egyenérték.

A visnyói palás agyag és a mészk fauna-különbsége csak fáeies

különbségbl eredhet.

2. A nagyvisnyói 5. sz. vasúti bevágás. Az itt felbukkanó Lyttonia

nobilis és Pseudophillipsia hungarica fekete mészkben a fels permet jelzi.

Meg kell jegyeznem, hogy itt, a, lyttoniás rétegben a korall-lelet nemcsak
kevés, de jeleptéktelen is.

3. A nagyboronáslápai és vele rokon, bár faj- és egyénszámban vál-

tozóan gazdag, olykor szegényes korallos mészk sem Lyttoniát, sem
Pseudophi lipsiát nem tartalmaz, de gyakran fusulinás és így talán

klözéps-permnek vehetjük- Meg kell említenem, hogy még a fel- nerm-

korúnak tartott Waagenophylluniok sem italálhátok együtt Lyttoniákkal,

kivéve egy esetet, az 5. sz. vasúti bevágásban.

4. Magányos korallok (iszaplakók) tömegesen csak a mályinkai Fels-
szlköve lelhelyen találhatók. Itt egy külön fels-permkorú fáciessel lehet

dolgunk, mert az innen származó korallk majdnem mind felspermkrrúak.
Waagenophyllumok és Siphonophylliák ritkán és gyéren kerültek ki

innen is.
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A korall-leletek szerint tehát a következ rótegtami áttekintés adódik:

Lelhelyek Kor Jellemz kövületek

5 sz. vasúti bevágás . . . Fels Perm
(1. t'ácies) L>/Uonia, P eudophyllipsia,

Waagenophylhim
(nyilttengeri üledék)

Felsszlköve Fels Perm
(2. fácies). . . .' Magányos korallok

(lagunáris inundatio?)

Xagyboronáslápa
és vele rokon mészkövek
lelhelyei Középs Perm felsbb szintje . .

Alsóbb szint .
*

WaagenophyUumok uralkodnak

Siphorwphylliák és más
telepes korallok.

1. sz. vasúti bevágás . . . Fels-karbon Phitlipsiu Eichu-aldi és
Palcr cicis obtusa legányii.
Több magányos korall,
(lagunáris inundatio?)

A Nagyvisnyó melletti 1. sz. vasúti bevágás fels-karbonkorú körüli-

faunája:
? Polythecalis rosiformis (kétes adat!). Caninia sp. Pl. (Ufimia)

longiseptatum. + Pl. (Ufimia) baloghi. + Pl. (Ufimia) longicontrasepta-
tum. Pl. (Ufimia) australe. Sinophyllum gracil e -j- Pábieacis obtusa
legányH. Polycoelia hungarica.

A -4—tel jelzett fajak a biztos rétegjelzik, a többiek felhatolnak fiata-

labb rétegekbe is.

A nagyboronáslápai és vele rokon korallos mészkövek faunája oly
lelhelyekrl, honnan Waagenophyllumokat nem sikerült gyjteni:

SiphonophyUia ruprechti (Málbére). Siphonophyllia nikitini (Alsó-
szlköve). Caninia sp. (Szilasfoldal). Caninia íciaeri ma'or (Málbére).
Lonsaaleoides bükkiense (Málbére). Carcinophyllum wichmanni (Nagy-
visnyó, vasút mentén). Syringopora (Málbére). Bradyphyllum sp.

Waagenophy lumos rétegekbl, a felsszlkövei lelhelyen kívül el-
került fajok: Waagencphyllumok. Siphonophyllia sophiae. Siphonophyllia
ruprechti. Petalaxis timanicus. Caninia kiaeri maior. Siphonodendron sp.

Pl. (Ufimia > longiseptatum (kétes!). Dibunophyllnm yüi Dibunapkyllum
sp. (aff. miilleri). Plerophyllum sp. Michelina sp. Syringopora sp.

A mályinkai-felsszlkövei lelhelyen elkerült, túlnyomóan fels-
permi koral’ok: Siphonophyllia, sp. Siphonophyllia nikitini. Polythecalis
rosiformis. Caninia sp. Caninia k'aeri minor. Lonsdaleoides bükkiense
Plerophyllum sp. -f Prosmilia cyalhophylloides. Pl. (Ufimia) australe.
Sinophyllum graeile. + Polycoelia profundiformis. -\-P erophyllum raclici-

forme • + Pl. (Ufimia) euneiseptum. — PeiPaphyllum (T.) variable 4- Phi-
neus confluenstiseptatus. Bradyphyllum sp. Carcinophyllum wichmanni.
+ Endothecium decipiens. 4- Pleramplexus vadászi. + Caninophyllum sp.
Dibunophyllum sp. Polycoelia sp. Prosmilia helenae.
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A nagyvisnyói 5. sz. vasúti bevágásiból a lyttoniás rétegbl tehát ki-

mondottan biztosan fels-Permbl való fajok: WaqgcnophyUu

m

.indicum
kueichowense. Siphonophyllia cfr. ruvrechti. Syringopora sp.

Szén d r ö i-'h. egység:

A Szendri-hegységre vonatkozó Balogh szerinti III. ,.kövületes“

rétegsorozat helyzetét és korallfaunáját illeten meg kell állapítanunk,
hogy ennek permi jellege nem nyert beigazolást. E hegység és a Bükk-
hegység korai ifaunája közti különbség egy része talán íácies jelleg is

2. ábra. II. A Szendri hegység. E = Edelény; B = Borsod; LB — Ládbesnyo;
A = Abod; G = Galvács; Sz = Szendr; Szí = Szendrölád; Bh := Bikhegy;

Kh =’ Kecsktshegy; Lib = Lrgaitbánya; Sh = Siitöhegy; Vh = várhegy;

Bo = Brötaa-piatak; Bkp = Büdöskú. puszta; Kösd= Kosárdomb; Bob = Borda-

hegy; vastag sima vonal= MÁV; hullámos sima vonal= folyó; • =
úttilk; fekete pontok — leihelyek.

lehet de a Waagenophyllum-koY&Uok teljes hiánya a perm jelenlétét két-

séaGss-ó teszi.

Semmi kétség tehát aziránt, hogy itt a bükklhegységinéi jóval régebbi

k'a rbonrétegekrl van szó. Természetesen a különbséget növeli még az a

körülmény, hogy a Szendri-hegységben kevesebb volt a gyjtések száma,

rosszabb volt a megtartási állapot és gyérebbek voltak a nyomok is.
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Uralkodik az Amplexocarinia (5). Gyakori a Caninia pannnnica (3) és

Plerophyllum (Ufimia) longiseptatum (3). Elfordul az „Amplexus“ és a
Schréteria megás torn a, és ritka s csak egy esetben elkerült faj a Prosmilia,

Caninia és LithostrotioneUa.
Ezek közül csak a Prosmilia az, amely kés’ bi rétegekre (esetleg

permre?) utalna a többi mind jól beleillik a karbonba. A két f terület

szerinti megoszlás a kivetkez:
A bd: Caninia sp. LithcstrotionePa síp- Plerophyllum (Ufimia) longi-

septatum. Amplexocarinia sp. Prosmilia sp.

Szendrládi m é s z é g e t v ö 1 g y

:

Caninia cf. pannonica. Plero-

phyllum ( Ufimia) longiseptatum. Amjilexocarinia sp. „Amplexus“ sp.

Schréteria megastoma.
Büdösfeútpusztáról az egyetlen használható korallnyom egy „Amp-

lexus“ sp., melynek még a nemzetséghez való tartozása is kétes.

Tekintettel arra, hogy a Caninia pannonica . mely Dobsinán a fels-
karbonkorú Phillipsia eichwaldi trilobitáis rétegeibl is elkerült és ez a
korú réteg a Nagyviisnyó melletti 1. sz. vasúti bevágás fels-karbonkorú
rétegeivel megegyezik, s hogy a PlerophyVum (Ufimia) longiseptatum a
nagyvisnyói 1- sz. vasiúti bevágásiból és a szendri rétegekbl is ismeretessé
vált a szendri Balog h-féle III. kövületes sorozat korát a fels-karbcn-
származónak valószínsíti.

Vesd össze:

Nagyvisnyó 1. sz. v. b. Szendri III. sorozat Dobsina

Plerophyllum (V.) longiseptatum Plerophyllum (U.) •longiseptatum

Caninia sp Caninia sp.

Caninia pannonica C. pannonica

Phillipsia eichwaldi Ph. eichwaldi

S z ab ad b a 1 1 y á n — Kszárhegy.
Siringopora cf. ramulosa G old fuss, Zaphrentoides cf. Sophiae

Heritsch, Clisiophyllum cf. coniseptam Key seri ing, ClisiophyIliim
sp., Campophyllum sp.

Ha imost már egyesítjük az elbb elmondottak alapján az összes ada-

tokat, akkor a következ összeállítást közölhetjük:

Fels Perm Felspermi magányos korallok.

Felsszlkövei fáé.

Waagenophyllumos fácies

Nvisnyó, 5. sz. v. b.

Berni W a a g e n o p h y 1 l u m o s mészkövek
(Bükk-h.)

Korall os mészkövek
(Biikk-h.)

Fels-karbon .... Pl. (Ufimia ) longisent.

Nvisnyó, 1. sz. v. b.

Pl. (Ufimia ) longiseptatum

(Szendri-h.)

Fels-karbon .... Caninia pannonica
(Szendri-h.)

Caninia pannonica (Dobsina)

Alsó-karbon .... Zaphrentoides, Clisiopliyllnm, Campophyllum. (Kszárhegy).
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c) Az anyag szétosztása a gyjteményekben.

A. Heves-Egri Múzeum.* Legányi áltel gyjtött anyag: BradyphyV.um
sp. (Janinia k veri major. Caninia hiaeri minor. (Janin.

a

sp. Caninoohyüum
sp. Dibunophyllum yüi et aff. mVeri. Endothecium decipiens. Lonsdaleoides
bn hiénáé- t'etalaxis timantcus. Plancus confluentiseptcti'um. tlerump exus
vadászi. PaJaeacis obtusa legányii. Plerophyllum alp. Plerophy lum australe.
Flerophyhum rád ciforme. Plerophyllum (l'fimia) lOngiseptalum, longicon ra-
septatum, ba oghi Polycoelia & iseptata» Polycoelia sp. Polycoe'vj hungarica.
Polyihecalis rosiformis. Prosmilia cyathophyVoides. Prosmilia helenae. Sino-
phyüum gracde. Siphonophy.lia sp. Siphonophyllia nikitini, ruprechti és
sophiae. Syringopora sp. Waagenophyllum sp. Waagenophyllum columbicum .

Tt aayenophyhum chitrálicum. Waagenophyllum indiaim, kueichowense, mon-
goliense.

E. A Magyar Nemzeti Múzeum. Legánate Ferenc. Kolosváry
Gábor, Vereb Ilona Lovászi István, Orbán József és Kopek
Gábor gyüj'ései: Amplexocarinia sp. Amplexus sp. fíradyphydum sp. Cani-
nia kiaeri major Caninia sp. Dibunophyllum sp. Lonsda eoides bükkiense.
Michelinia sp. Fentaphydurn (T) variabile. Phineus confluenfisep tatus. Plero
phyl um (Ufimia) cuneiseptum, longiseptatum és sp Polycoel a profundifor-
mis. Polycoelia mályinkae. Polycoelia sp. Polythecalis rosiformis. Prosmilia
ciathophyiloides. Sinorhyllum grac.le. Siphonodendron sp. Siphonophy.lia
sp . Siphonophyllia nikitini, sophiae. Syringopr.rg ap. Waagenophyl um sp.Waaganophyllum cf. gertki. WaagenophyVum chitrah'cum Waagenophyllum
columbicum. Waagenophy.íum indiaim indvcum, mongoliense és kueichowense-

C. Földtani Intézet Múzeuma. Sehréter Zoltán, Kiss János,
Síkabonyi László Balogh Kálmán és Kopek Gábor gyj-
tése 5

: Amplexocarinia sp Caninia sp. Caninia pannonian. L thostrotionella sp
Polythecalis rosiformis. Plerophyllum (Ufimia ) longiseptatum, Prosmilia sp.
Siphonophy.lia sophiae. Schrélerm megastoma. Waagenophyllum indiaim
indiaim Waagenopliy lum indáim kueichowense-

D. Egyeteriii Ásványtani Intézet. Kiss János gyjtése: a kszárhegyi
korallok.

3. A PALAEOZOOS KORÁLLÓKRÓL ÁLTALÁBAN.

A Permokarbon koraitokkal elször 1875-ben Tóul -a foglalkozott. Az
újabb vizsgálatokat 1912-ben Holtedal ‘indította meg s azóta sok kiváló
szakember fejlesztette ezt a fontos, rétegtanilag is jelents tudományágat.
Kimagaslóbb kutatók a következk voltak: Barroiss Lee, C h i,

Cowpe r-R e e d, D i e n e r, D o b r u 1 j u b o v a D y b o \v s k i, Ethe-
r i d g e. F e m i t e h e v, Frech, G e r t h. G o r s k y. G r s b a u, He-
r i t s c h, H i n d e. Hu a u g, K a. bakovic h. Koké r. Kunt h. L e-

e o m p t e, Lonsdale, Michelin, Miin e-E d w a r d s et Haime,
Nicholson. Ozawa, S c h i n d e w o 1 f,

S m i t h. S o s c h k i n a
Stuekenberg, Tolmatsehoff. Vaughan, Waagen, Wen-
t z e 1. Weissermel, Yakowle

w

és sokan mások.
A legfontosabb permokarbon kcrall-lelhelyek a Spiitzbengák, Timan,

az Ural-hegység. a moszkvai medence 3 Szovjetunió artktikus része, a
Prcsrra-föld. a Ba rents-szigetek, Novaia-ZeimPa. a Kárpátok egy része,

Arábia, a Karni-Alpok S:imara a Vo]ga-kanvarban, Xebraszka Kansas és

újabban a borsodi Bükk- és Szendr.i-h egység.
A földtörténeti ókor koraijai mind kihaltak. A földtörténeti ókorban

az Anthozoáknak az ActivicoraViók má«od :

k, az:z Madrepora rendjében
bárom alrendjük élt, éspedig a Tabulaták. PterocoraUiák és Heteroccral-
liák . A Cyclocoralliák közül a Palaeacis már szintén élt a földtörténeti
ókorban.

* A Heves-Egri 31 úzeumba.n a munkahelyért és az odaadó támogatásért Nagy Barnabás
igazgató ‘kartársnak hálás köszönetamet fejezem ki,
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Tafbulata.

Egyszer felépítés, telepes, csöves korallok- A csöveikben lév haránt-
lemezek (tabulák) rendszerétl kapták nevüket. Sövényeik közül a hato-
dik, illetve a tizenkettedik tökéletlen kifejlödés. Régente sok Bryozoát
soroltak köziéjük s ezáltal a régebbi irodalomban nagy zavar uralkodik
e téren. A polipcsövek fala rendkívül vastag s a csövek között hiányzik
az összetartó szövet, a coenenohyima, vagy coenosteum. Kivételképpen csak

a Ileliolithidákban találunk coenenchymákoz hasonló támasztószövetet.

Pterocorallia.

Más néven TetracoraUia • Vázuk mészbl áll. Sövényrendszerük a

négyes (tetramer) szimmetria-rendszer szerint alakult ki- Ez részben radiá-
lis, részben bilaterális. Kehelyközi coenenchyma vagy coenosteum nincs.

Endotheciális rendszerük: tabulák és dissepLmentumok kifejldtek. Az
epitheca is elfordul.

Magányos és telepes formák. A magányosok ivaros úton szaporodtak.
Bimbózással (calycinális, azsz kehelybimbózással valamint dendroid, azaz
oldalbimbózással) telepes formák jöttek létre.

A cambriumban még ismeretlenek. Fejldésük csúcspontja a szilurba
esik. Innen kezdve hanyatlásnak indulnak. A karbonban az Amplexus-,
Zaphfentxs- és a Lithostrotion-csoportok uralkodnak. A permbe már csak
egyes jellemz fajok húzódnak fel, a mesozoiknmban pedig átadják helyü-
ket a fejlettebb típusú Cyclocoralliáknak (Hexacorallia)-

A Pterocoralliáknak négy elsdleges sövényük van. Ezek a kehelytl a
bázisig végighúzódnak függélyes irányban a polip testén belül. Az egyén-
fejldés során ez a négy sövény alakiul ki elször- A disszepimentumok
általában véve a sövények közt a kehelyben a központ felé vannak kifej-

ldve és mélyen helyezkednek el, s ezért felszínes csiszolás alkalmával
nem minden esetben láthatjuk ket. A központi mélyedést olykor tabula-
képletek inclinálják. A fal rendszerint a megvastagodott sövényvégzdé-
sekbl alakul ki. Olykor epithecával van borítva. A kehely középpont-
jában vagy valódi oszlopocska (cclumella), vagy ál-oszlopceska (pseudo-
columella) van, vagy mind a kett teljesen hiányzik. Optimális létfeltéte-

lek közt és meleg tengervízben éppúgy jól fejldnek ki, mint általában
véve az összes visceralis elemek. Jelenlétük azonban mégis csak egyes
fajokra vagy csoportokra jellemz. A kehely központja ezenkívül még
lehet sr, ú. n. stereoplasmatikus anyaggal kitöltve, melybl — ha colu-

mella van — élesen kiválik. Az oszlopocska lehet lemezes, rácsozatcs,
sugaras stb- szerkezet, olykor bels tengelytabulákkal (tabule axiales)
felépített.

A vizsgálatokhoz szükséges alaktani egységek ismertetéséit a követke-
zkben célszer megemlíteni (vesd össze a következ szövegközti ábrákkal)

:

Polip: az egyén teljes alakja (corábit). Kehely: az egyén legszélesebb fe's
(orális) része (cá'yx). Sövények: sugaras lemezek iá perifériától a közémg
haladva (septae). Gerendádat: a sövények oldalán lév képletek (carinae).

Vízszintes lemezek: ’a sövényeken keresztül, a sövények között, a központ felé

húzódva (dlssepimenti). Táblácskák: >az oszlopooskáf? hatoló haráutleimezek
(tabulae)- Árkoeska: az egyik primárius sövényt körülvev fossula Ez mlindág
a f-sövényt veszi közre. I. r sövények: alkotják a f és ellensövény és a két
oldal-, valamint a többi melléksövényck. Vagy elérik vagy nem érik el a köz-
pontot. II. r. sövények: a központot sohasem érik el, az elbbiek közt vannak.
III. r- sövények: kicsinyek vagy a II- r. ek dorsalis fe ületérl erednek Cüzlo-

poceka: önálló tengelykénlet (cohimelia ). Álloszlopocska: sövényvégzdések
alkotják (pseudocolumella), Küls héj: a polipot kívül határolja (epi heca).
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(Az ábrára vonatkozó szöveg a 15. oldalon.)
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Bels szerkezet: endotheca , vagy bels fial (parién \accessorim). Kamrácskák:
dissepimeritumok és tabuláik által bezárt sövényközi terecekék (loculi mter-

seplales). Hólyagos zóna: a polip periferikus részét alkotó és hólyagosán ki-

alakult rész. Fedcske: lehet egyszer vagy összetett (Calceola egyszer fed-
vel; Gomophyllum összetett fedvel). Alap: hegyes vagy tompa, egyenes vagy
görbült, telepeseknél összentt (bázis).

Mindezekhez meg kell még jegyeznünk a következket: A sövények a

kifejldött példányokban lényeges módosuláson mennek át a fiatal feljl-

dési állapothoz képest. Kintt példányokban a négy priimárius sövény
alig különböztethet meg a többitl. Ha igen, akkor háromféleképpen vál-

nak ki a többiek közül: Vagy nagyok és feltnek maridnak, vagy meg-
vastagodnak és ezáltal válnak) ki, vagy ‘egészen redukálódnak, elcsöke-

vényesednek. Ami a fabulákat illeti, ezek egyenes vagy hullámos lefutá-

súik lehetnek. Vagy teljesen kifejldnek, vagy csak részben. Ez utóbbi

esetben a falat nem érik el és csupán a bels szerkezet (endotheca) és a

colnmella közt foglalnak helyet.

Az endotheca nem jelenti szószerint bizonyos bels fal jól körülhatárolt
kialakulását, csupán azon bels visceralis képletek gyjtneve, melyek a
sövényközti teret kitöltik. Legfképpen a visceralis üregnek periferikus

részén, mint dissepémentáiis rendszer vagy hólyagos zóna alakul ki.

A tulajdonképpeni bels fal egy körkörös lefutású képlet, mely a kehely
visceralis üregét egy centrális és egy periferikus részre tagolja. Tulaj-
donképpen egy cs, melyen belül találjuk a tabulákat és a columellát, rajta

kívül pedig az endothecalis rendszert.

A küls fal nem mindiig képzdik ki és nem mindig borítja az epitheca
sem. A polip küls díszítéseit és egyéb küls függelékeit az epitheca
képezi ki.

A Pterocoralliák törzsfejldéstana a következkben vázolható: A prae-
kambriumi. és kambriumi Arckaeocyathidák nem voltak korallok és a mai
értelemben vett Madreporariákhoz semmi közük. A szikárban és devonban
élt Tabulaták részben a miocénig eltengdnek. Fejldési vonaluk függet-
lenül fut _a Pterpcaralliákétl, mert a palezóós Pterocoralliák már kétség-
telenül Anthozoa-szervezetek és nem az Ooto-, hanem a Hexacoralliákhoz,
azaz a Cyclocoralliákihoz állanak legközelebb.

Már Calgren és Duerden kimutatták, hogy a Pterocoralliák
a Cyclocoralliák sei. Valódi, kész hexamer Cyclocoralliákát azonban csak
a triásztól kezdve találunk, a legfejlet eth típusú Scriatcpora pedig csak
a harmadkorban jelenik meg. Egyes s-Cyclocorálliák, mint pl. a Palae-

(A 14. oldalon lévl ábra szövege.')

3. ábra. 1. Tetrakorall-típus a négy primárius sövénnyel, f - fsövény; e —
ellensövény; o = két oldalsövény. A quadránsokiban a két-két I. r- sövény. Az
összest mind I. r. sövénynek nevezzük. 2. Pllerocorallia sövényrendszgr
R o o m e r szerint. A quadransokban lév rövid sövények a II- r. sövények.
3. Ugyanaz Kunth szerint. Az 1—6. számig mind I r. (itt rövid) sövényt
ábrázoltunk. 4. Te = PteroconalHa; Tr = Triád (triászkori átmeneti alak);
H = Cyclocoralliá (HexacoralUa). S eh in de wolf szerint. 5. Stac —
Cycocorallia: Stykicropora; Acr = Acropera. a legfljaibatlialbb Hexakoráll-
6. Egy Hadrophyllum típusú Pterocorallia a fsövényt körülvev fossúlá.val

Broun nyomán, o jelzést lásd elbb; foss. = fossu la. 7. PterocoralAa kehely
feuilnézetben, f. e„ o jelzéseket lásd elbb; col = columellia; th — fal; bf = bels-
fal; eth = külsfal (epitheca), mely <a falat kívülrl borítja; ta = tabuláik rend-
szere; endt= dissepimentuniok endothecalis rendszere; c = ia visoerailis üreg
központi része; p. p=a visceralis üreg pariéi aiis és periferikus öve. Aliiul a

polip hosszmetszete; vü= visceralis üreg; ta= fabula e; eth = epitheca;
en = endothecalis' rendszer (hólyagosizóna is).
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acisok már a palaeozoiikumban fellépnek, de jelents szerephez még nem
jutnak.

Általában véve a Madreporaria-szervezet fejldésének vezérmotívnma
az eredeti Pferocoro/í-bilateraliából egy radiális szreimé ‘riába való fej-

ldés és innen a Cyclocorall-jelleg yácropora-bilateraliába való végz-
dés. Az elsdleges bilateralia tehát a sugaras részarányosságon át -újra egy
bilaterialiába vált át, de az elshöz képest másodlagos, mert ez már csak
a két ellentétes sövényen kívül az összes többi sövény redukciója által válik
valósággá. Míg az elsdleges bilateriális szervezeti szervezdés alap ián
állt, addig a récens másodlagos bilateraliába való átmenet rudimentáció
révén jön létre. Ez utóbbi esetben az Acroporáikban csak a directív sövé-
nyek maradnak meg.

A Pterocoralliák primarius (vagy proto) sövényei bilaterálisán képzd-
nek ki. A fsövénnyel szemben van az ellensövény és két oldalt a két oldal-
sövény. Ez a két oldalsövény a bilateraliának megfelelen a fsövény
mellé tendál, míg az ellensövény mellett kialakul két olyan oldalsövény,
mely a hexamer-typusba való átalakuláskor a Cyclocoralliák két új nagy
sövényévé fejldik.

A Pterocoralliákban a sövények bels szerkezete egyszer lemezes. Ezek
a lemezek a növekedési lemezek. Ez a lemezes szerkezet az sforma a koral-

lok életében, mert ebbl alakul ki késbb a diffus-tnabecularis és az idio-

mox-ph-trabecularis sövényszerkezet- A penni korallok — Koker téves
nézete ellenére — nem valódi trabekuláris szerkezet sövényekkel bírnak.

Meg kell említenünk még azt is. hogy a Pterocoralliáknalk fala, azaz a
theca sem identifikálható mindenben a Cyclocoralliák falával. A Ptero-
coralliák fala tulajdonképpen pseudotheca, azaz egy külön, önálló peri-

ferikus képzdmény, melyet az epithecaval csupán csak összehasonlíthatunk,
de azzal nem azonosíthatunk. Ennek az „epiiiheca“-nak Schindewolf
szerint semmi rendszertani értéke nincs. Maga az epitheca alatti küls fal

szintén egyszer szerkezet. Ez koncentrikus lemezkékbl áll össze. Sem
az endobhecalis elemek, sem maga a cclumella nem homolog a Cyclocoral-

l-iák hasonló nev részeivel, hanem csupán helyzetüknél és hasonlóságuknál
fogva viselik az azonos neveket, tehát analógiák.

A Ptérocorállták tehát lényegesen különböznek a mesozoos és a mai
Madreporaiáktl. Csak a Zaphrentisek azok, amelyeknek bizonyos ideig

eltartó konzervativizmusa a pernntriász határán bölcsje lesz egy új korall
fejldésnek. Létrehozzák a tetramer-típusból a triád-típust, mely átmenet
a fejlettebb hexamer-típusú Cyclocoralliákhoz. A többi tetramer-típusú
korall e triádokon kívül kihal.

A kökoralifejldés menetét tefhát a következkben foglalhatjuk össze:

Tetramer-típus —> Triád- (Zaprentis) —? Hexamer-típus —> Acropora-
típus.

4. A MEGHATÁROZÁS NEHÉZSÉGEI.

Technikai rész.

A szürkés-kékes kemény permokarbon mészkben a korallok megtar-
tása nagyjában jónak mondható. - Puhább, pdás mészkben és fleg a

szendri kihengerelt mészkben annál silányabb. Részben ez is az oka
annak, hogy a szendri fauna minség tekintetében és számban is a bükk-
hegységinek alatta marad.

Vizsgálataimat természetesen preparálási és csiszclási eljárások elzték
meg. Segítség nélkül, minden manuális technikai és preparálási munkát
magam végeztem. Ilyenképpen nemcsak gyakorla.ra tettem szert, hanem
sok értékes megfigyelést is tehettem. A kiszemelt leleteknek a kzettl való
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elválasztását az intézeti anyagon a nemzeti múzeumi- (biológiai laborató-

riumban, a magam gyjtötte anyagon a helyszínen végeztem el vésvel és

kalapáccsal.
Ezt a „(kivágást” követte a lelet „levágása”, ami abban állott, hogy a

leletet megfelel felszíniben durva horzsakvel 'szárazon lecsiszolt, m. Az
így nyert felszínt 5—6 mm vastag üveg.apón 240. számú durva csiszoló-

porral, vízben megcsiszoltam. így nyertem az elsdleges iinomabb felületet.

Ezt az eljárást követte a 6/0 jelzés finom csiszolóporral való csi.szolás,

ugyancsak vízben és ugyanolyan vastag üveglapon. Az így nyert még-
finomabb felszínt vízben; üveglapon vasoxjd^porral políroztam tovább. Ezt
követte száraz papírlapon való fényezés, és hogy ne legyen a további
fényezés hosszadalmas és idtrabló: munkamódszerújításomim-J a nyert
felületet szikkatív-lakkal kentem be. miáltal fényes minden részletet

tökéletesen mutató képet kaptam, melyet már rajzolhattam is. A lakko-
zást megelzte a nedves objektumnak Bunsen-láng ie ett való tökéletes

kiszárítása. Ez a gyorsított újítási módszer tette lehetvé, hogy az 1950.

évi február hó 25-én megkezdett csiszolási munkálataimat mind az intézeti,

mind a magamngyüj töt te anyagon ugyanez év novemberében már 'be is

fejezhettem, s hozzáláthattam a készítmények lerajzolásához és a meg-
határozásokhoz.

Néha a „levágáskor” sósavval való maratást is végeznem kellett és

mikroszkópi vékony esiszolatot is készítettem. Sok esetben a korall eredeti
felszíne Oiy jó megtartású volt, hogy egyszer lemosás után is vizsgal-

liatóvá vált.

A puhább, palás kzet nem bírta ezt a sok eljárást és ilyen esetekben
már az els csiszolás után lakkoznom kellett, hogy a leletbl maradjon
valami.

Igen lényeges dolog még az, hogy a leletbl kehely-, derék- és bázis-

csiszolatot és hossz-csiszolatot is készítsünk. Egészen más képet kapha-
tunk e három metszetbl és ha a fajt nem ismerjük már korábbi ku jutá-

sainkból, a diagnózishoz feltétlenül szükséges e hárem szint, de legalább
a kehely és a bázis szintjének csiszolati képe. Ezekre a lehe tségekre ter-

mészetesen a lelet fekvése, megtartása és a kzet elienállóképessége van
elssorban kihatással.

Diagnosztikai rész.

Már Broun kiemeli, hogy figyelembe kell vennünk az egyéni fejl-
dési stádiumok különbözségét, s az equivalens részeknek hiba nél-
küli felismerését. Tekintettel kell lennünk arra, hogy a tetramer-korallok
fejldése igen gyors folyású volt, s így az alakítani aequivaleuciák többször
fejtörést okoztak a kutatóknak. Ezért ajánlja a savval való kezelést, az
eredeti kehelyfelület lecsiszolását, miáltal mélyebb rétegekbe pillanthatunk
bele. így az egyéni fejldés korábbi szakaszait és menetének ütemét fel-

ismerhetjük.

Nemcsak a technikai, hanem a diagnosztikai nehézségeket is egyedül
a jól bevált, valamint reformálható csiszolási technikával tudjuk csak
legyzni, és aki ebben gyakorlatra szert tett, a nehézségeken könnyen
túlvergdik.

Nehézségeket mutat a sövényrendszer rendkívül bonyolult volta és az

egyénfejldés során beállott lényeges változások. Az ontogenetikus varia-
bilitás olyan nagyfokú, hogy sok esetben túlszárnyalja egy populatív variá-
ció, vagy földrajzi variáció méreteit is. Erre mutat rá í) u r h a m is, meg-
áhapítva, hogy az egyénfejldéesel kapcsolatban (a Hexacoralliáknál is)

kétíéle típust különböztethetünk meg: 1. monocicllkust, vagy egyszer iJúp-

alakú meghosszabbodást, melyben a prototheca veszi kii a részt az anya-

2
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korallban, és 2. polyciclikust, amidn succesiv növekedéssel, úgynevezett
növekedési emeletekkel történik a fejldés. A fejldés irányvonalát és

menetének ütemét a bázis irányítja.

A magányos polipok közt sdk van olyan, melynek a kelyhe mély. Az
üledék ezt a köhely-rt kitölti és ezért a kehely tetején megejtett csiszolat

csupán a kehely szélén lév sövénykezdeményeket mutatja. Ezért magá-
nyos polipoknak 'bázis-körüli keresztcsiszolata árulja csak el a sövény-
rendszer kialakulását és így faji hoválartozóságát. Minél fennebb ejtjük

meg a keresztcsiszolatot, annál egyszerbb, de kései sövényrendszer képét
kapjuk. Ez a zaphrentid-íejlöáési állapot sokcsöves, azaz telepes polip bázi-

4. ábra. I ! 5. áibra.

4. ábra. a = magányos zaphrenüd polip; k = kelyhek síkja; z = keresztcsi-
szoiat a kehelylbl; ii — üledékkel telt mély kehely; b = bázis és bázis lájéki

keresztcsiszolat a sövényrendsizerrél. a x = csöves korall (telepes polip);

k = toeihelysík; cy = cyaithopihylllida stádium a kehelyben; z = zaphrentiid

stádium a bázisban; b = bázis. Mindkét rajz ersen vázlatos!

5. ábra. Egy PleTophy'.lum korall sövényrendszere a szimmetria síkban csaik

egy oldalon ábrázolva, e = ellensövóny; o = oldalsövények ; í = fsövény;
I—II - az elsrend sövények számozása; 1—7 = a másodrend sövények
számozása; e = az ellensövény melletti kis-sövény; ot = laz oldal;övényék

melletti kis-sövények- Az alábbi képlet két fels részében a fsövénytl jobbra

és balra es elsrend sövények vannak az oldalsövényig, az alsó részben az

ellensövény melletti elsrend sövények vannak számszerit odatolva. A füg-

gleges vonal az ellensövény-fsövény által alkotott szimmetria vonalat jeizi,

a vízszintes vonal (keresztben fekv) a két oldalsövénjT vonala. -
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sán még a fiatalabb ontogenetikus állapotot jelzi, lg ypl. a Siphonophylliák
bázisán a sövények zaphrentid-éL\\apo.ú&]>\, a kehelyben edenben magasabb-
rend fejldési fokot eláruló cyathophyllic'a-síéálum^t mutatnak.
A zaphrentid^stádium egyéb visceralis elemek kialakulása nélküli, a cyatho-
PÁyZ'da-stádiumban megtaláljuk már a disszep mentumokat és az egyéb
visceralis kikiülönüléseket. Az ontogenetikus fejldés és a pihylogeneti.kus

fejldés bélyegei tehát e koraitoknál gyakran azonos elvek. (V. ö. 4.

ábrával.)

Nehézséget okoznak még a különféle fosszilizációs deformációk, a
fosziiizációval kapcsolatos szennyezdések és a kehely nyílásának má od-

lagos eltömdése, a lekopás stb., melyekkel mind számolni kell, de melye-

ken sem fennakadnunk, sem kiíerszuko.ni a mégha jár c. zást nem szabad,

s meg kell elégednünk a nemzetség felismerésével.

Mint minden slénytani anyagban, úgy itt is vannak olyan leletek,

melyek mindaddig bizonytalanok maradna k, míg újabb anyag nem gyúhk
össze az összehasonlításhoz, ezeket mint bizonytalan leleteket ked elköny-

velnünk, mert a rossz megtartás következtében a pontos felismerés leihet-

ségo hibánkon kívül esik.

Meghatározásainkban és leírásainkban használni fogjuk a S c h i n d e-

wol f-féle képleteket és orientációt. Ezeket a mellékelt 5. ábrán szemlél-
tetjük.

A 4. ábrán látjuk a zaphrentida és a cyathophyllida fejldés közti álla-

potkülönbséget, az 5-ön az egyes sövények nomenklatúráját.

5. A RENDSZER ÉS LELHELY SZERINTI MEGOSZLÁS.

A rendszer.

Chapmann, van B e n e d e n, Q u e 1 c h. 0 g i 1 v i e, Bourne
Duncan és Mii ne-E dwards & Haime rendszerei ma már nem áll-

ják meg a helyüket. Azért nem, mert a Tetracoralliák és a Hexaccralliák
egymáshoz való viszonyát nem látták helyesen. Klasszikus értelemben
véve átmenet nincs a két korallesoport között, tehát nem egyesíthetk, de
mivel a késbbi Hexacoralliák kifejldése az elbbiekbl bizonyossá vált,

indokolatlan túlságos elkülönítésük is.

P a x és Hert w i g rendszere a héjas, Illetve héj nélküli kelt fszektorra
bontással ugyancsak helytelen, mert ezzel részben visszaesés történik a

M i 1 n e—E dward s-féle Mala- és Sclerodermata-kategóriához. Ezáltal

az Actinákat természetes rokonaitól a Tetra- és Hexacoralliáktól elszakítja.

A Pterocoralliák (Tetraccralliák) négy primárius sövénye a jellegzetes

Cyclocorallia (Hexacorallia) kifejldésének is a pillérei és így H a e c k e 1,

valamint Grabau, aztán Haackemég mindig nem látták tisztán e

két nagy csoport igazi kapcsolatát-

Frech (1890) volt az els, aki a Tetracoralliák fogalma helyett fel-

állítja a Pterocorallia nevet. Ezt megelzte e esc portnak tüzetes és logikus
átértékelése, s így a régi, elavult Rugósa korallnév végleges elejtése.

A Rugósa név különösen rossz, mert a rosszul kiértékelt küls bordázat
(rngae) jelenlétére alapította a beosztást, olyan bélyegre, melynek semmi-
féle rendszertani értéke nincs.

A Tetracorallia név bukása után 1942-ben Schindewol-f elveti a
II a e c k e 1-féle Hexacorallia nevet is és* helyébe a Cyclocorallia nevet
állítja. A legfrissebb kutatások eredményei alapján tehát a plaeozoós
koraitok rendszere a következkben foglalható össze:
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OLAjSSIS : ANTHOZOA.

Aetimcomllci S c h ’irn dewolf 1942.

I. Ordo: Actiniaria.
II. Ordo: Madreporaria.

1. Subordo: Tabulata.
2. Subordo: PterocomRia.
3. Subordo: Cyolocorallia.
4. Subordo: Het'eroco rallia.

1. Subordo: Tabulata.

Genus: Syringopora.
Genus: Michelinia.

2. Subordo: Pteroco rallia

Família : CyathophylUdae.
Família: P]olycoelidae.

Família : Zaphrerutidae.

3. Subordo: CycÜocoraHia-

PerfordHa.
Família : Eupmmmidae.

SuJbfamília : Spongiomorphinae.
Genus: Palaeacis.

CLASSIS : HYDROZOA.
1. Ordo: Hydroida.

Subordo: Tubulariae

.

Família : Sphaeraotinidae.
Genus: Circopora.

A Pterocoral'lmk rendszertani részletezése a dolgozatomban megtalálható
nemzetségekig a következ:

2. Subordo: Pterocoral.ia.

Fám-: CyathophylUdae.
Genera: Waagenophyllum

Lonsdaleoides
Siphonodendron
Caninia
Caninophyllum
Siphonophyllia
Dibunophyllum
Polythecads
P&llalaxis.

Fám.: Polycoelidae-
Subfam.: Polycoelinae.

Genera: Polycoelia.

Prosmilia
Schréteria.

Subfam- : Plerophyltinae

Genera: Plerophyllum
Snbgenus: Ufimia

Genera: Pleramlpexws
,.Amplexus“
Amp'.exocarinla

Subfam: Endolheciinae.
Genera: Endothecium

Subfam.: Pentaphy1linae.

Genera: Pentaphyllum •
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Fám-: Zaphrentidae.
Genera : „Carcinophyilum"

Bradyphyllum
SinophyUum
Phineus

Lelhely szerinti megosztás.

Már a Földtani Intézet anyagának elzetes átnézésekor kitnt, hogy
a Biikk-hegység és a Szenri-liegység fiatal paleozoós korallfaunája nem
mutat megegyezést- A Biikk-hegység korallfauuája más jelleg, mint a
Bodva-men'tii Szendri-h egységé. Késbbi gyjtéseim és kutatásaim alkal-

mával sem csökkent ez az éles különbség, ment bár kerültek ugyan el
közös nemzetségek, lényegében véve azonban e két terület korallfaunája
teljesen eltér. Az így mutatkozó faunakülönbség lehet részben faeiesjel-

leg is, nincs kizárva azonban, hogy a Szendri-hegység korallvilága
régebbi kor képviselje gyanánt tekinthet. Erre legnyomatékosabb példa
a biztosan fels-permi Waagenophyüu

m

-kora 1 1ok hiánya.

A Sebre tér által fels permkerúnak meghatározott foükklh egységi
lyttoniás, fekete márgás mészkben korall igen ritka. Van benne Trilobita
(Pseudophillipsia), fan benne Crinoidea és Productus. A lyttoniás réteg
alatlfi mizziás-algásmészk, mely szintén permkorú, több Bellorophont tar-

talmaz, korallfauuája még mindig gyér. Ugyancsak perrmkorúak az apró
molluszkumok is.

A siphonopliylliás mészkben nem találtam Lyttonlát! Ezek a S'phxmo-
phylliaA.korallak a Sp irifer-B raeh iapódé k határán vannak, de azokkal
együtt nem találhatók. Legfképpen a Nagy- és Kisboronás-lápán találha-

tók. Ugyanitt vannak a Wciagenophyllumok, melyeket H e r ilt s c h szintén a
fels-permre tart jellegzetesnek. Itt mutatkoznak a Michelinia Tabulata-
korallok is. Jellemz emóg, hogy a siph oiwphylliásjraés7.köhen vannak
Bellerophonók és gyéren Productus is.

A siphonophylliás mészk határán lév palában már a imiagányos koral-
lok jelennek meg, de ezek nem annyira korhatározók, mint inkább (egykori
iszaplakók lévén) fáciesjelzk. Néhány közülük azonban a perímre jel-

lemz.

A Szendri-hegység crinoideás-korallos mészkövei fels-karbonkorúak
és a. szabadbattyáni Kszár-hegy korallo's mészkövei alsókarbokorúak

.

A Bükk-hegységbl elkerült fajok:

Syringopora sp., Michelinia sp. aff.: siyanqensis. Waagenophyllum ep.

WaagenophyUum indicwm ssp.: Wagenophyl'um indicum kueichowense,
Waagenophyllum indicum mongoliense, Waagenophyllum cf. Gertin,
Waagenophyllum columbicum, Waagenophyllum chitraL'cum, Lonsdaleoides
bükkiense n. sp.. Siplionodendron sp., Caninia sp. Caninia kiaeri major,
Caninia kiaeri minor n. ssp. Caninophyllum sp., Siphonophyllia sp.. Siphono
phylk'a sophiae, Siphononhyl ia nikvlini. Smhonophyllba cf ruprechti, Di-

bunophyllum yüi (aff. mülleri) sp.. Polythecalis rosiformis. Petajaxia tvmam-
cus, Polycoelia sp.. Polycoelia profundiformis n. e(p., Polycoelia hungarica
n. sp., Polycoe ia mályinkae n. sp., Polycoelia (Tetralasma) df. quadriseptata,
Prosmilm sp.? Prosmilia cf. cyatophyÜoides, Prosmilia helenae m. sp., Ple-
rophyÜum australe. Plerophyllum cf. Tadiciforme . Pl. (UfÍrnia) sp.. Pl. (Ufimia)
longiseplutum, Pl. (Ufimia) longicontraseptatum, Pl. (Ufinnia) baloghi. Pl. (Ufi-
mia ) cf. cuneiseptum. Pl. (Ufimia) rakuszi nni. nudii-m.. Preramplexus va-

dciS'-i n. sp., „Amplexus spL ináét. Endothecium cf. decipiens, Pentaphyllum
(Tachylasma) cf. variabile, Bradyphyllum sp., SinophyUum gracile n. sp-

„Carcinophyllum“ (CarrutherseMa) wichmanni
.

Phineus confluentiseptatus
n. sp., Palaeacis obtusa legányii n. ssp. Kor: karbon és penm.).
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A szabadbattyáni Kszár-hegyrl elkerült fajok:*

Syringopora Zaphrentoides, CUsiophyllum, Campophy.lum.
(Kor: alsó-karbon.)

A Szendri-hegységbl elkerült fajok:

Amplexus gp., Caninia sp., Caninva cf. pannoniad. Lifhostrotionella sp.,

Prosmilia sp., Schréteria megastoma n. gcn. n. sp., Plerophyllum sp.. Pl. (Lfi
mia) longiseptaium, Amplexocarinia Síp., Circopora sp. (Kor: f. karbon

)

A Thetys kialakulására a tengeri állcitok keletrl nyugatra való ván-
dorlása mutat rá. A permben a nagy Nan-San geoszínklinális kialakítja
a Thetys medencéjét s a keleti tengeri permi faunaelemek egészen az
Alpokig nyomulnak elre. így az iiledékképzdésben összeköttetés jön 'létre

Dél-Kínától a Karni-Alpokig. A Blikk-hegység korallfaunáját tehát rész-

ben a Thetys üledékébl származtathatjuk le. Sok déli-keleti elem fordul
el benne. De találhatók északé permokarbon elemek is.

Elször a permben lépnek fel a Waagenophyllumk és ezek közül is

az indicum-l elepek, amelyek jelzik az- egykori Thetys területét. Ez a terü-

let nagyjából: Anatolia, Nyngat-szerbia Sasar, Bükk és Déltirol. Kelet
felé a Thetys Kisázsián át a Himalájáig és egészen Délkeletázsiáig
terjedt.

A tulajdonképpeni központi Földközi-tenger véglegesen tehát elször
a felspermben alakult ki, megrizvén jellegéit a mesozoikumra is.

6. LEÍRÓ RÉSZ.

CLASSIS : ANTHOZOA.
Subordo: Tabulata.

Összentt, telepes korallok többé-kevésbbé megnyúlt polipé; övékkel.

A csövek fala e.s. A csövek belsejében haránt tabularendszer fejldik ki,

innen származik a nevük is. Ezek a tabulák a csöveket emeietekre, kam-
rácskákra tagolják. A hatodik, illetve tizenkettedik sövény csökevényesen
fejlett, a többi hiányzik. Ezek a sövények azonban csak álsövények,

amennyiben nem egyenértékek a, következ alrendbeli korallok sövé-

nyeivel. A csövek között vagv ál-coenenchymatikus szövet van (Heliolithi-

dák), vagy ez teljesen hiányzik.
A Bükk- és Szerül röi-hegységben italáét Chaetstes-&k&t nem vettem be

dolgozatomba, mivel Paterhans (1929) és Morét (1948) megállapí-

tsa! szerint ez a csoport a Bryozoák közé tartozik, mégpedig Trepto-

sfomae-csoportba. A bükkhegysógi és szendri pa’eozoikumban sok van
bellük és gyakran körülnövik a koralltörzseket A permbl a Dybowskiel-

lák és a Geinitzellák meglehets nagy telepeket alkotnak.

Família: Favositidae.

Tömör vagy ágas telepek. A polipok egyönteten prizmatikusak. Egy-
más falával szomszédosak. A fal perforált, olykor igen széles, nagy lyu-

kakkal. Sövényük igen rövid, gvakren csak igen linóm tüskék alakjá-

ban, vagy bordázattal helyettesítve. Számos tabulájuk van melyek sza-

bályos kamrácskákat alkotnak. Ezek ritkán rendszertelenek és ferdék.

Genus: Michelinia.

A telep alakja diszkosz, tömör képlet. Gyakran tekintélyes- tömegek.

A telep alsó része rendszerint körkörös epithecával van borítva. Ezen gyö-

kéralakú függelékek nnek. Polipcsövek sokszögek, ritkán szélesek és a

* E fajok részletes ismertetése egy következ, részletes kszárhegyi dolgo-

zatomban található meg.
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sövények helyett hosszanti bordázat fut végig a csövekben. A falperforáció
igen rendszertelen. Némely fajban az epithecalis rész hiányzik. A nemzet-
ség a devonban, karbonban és a permben is tenyészik.

A borsodi paleozoikumban talált számos lelet eltér a jellegzetes Miche-
liniá tói, amit az új-paleozoikumra vonatkoztatva már több kutató kiemelt
és hangoztatott. Ha tekintetbe vesszük azonban, hogy megtartásuk nem a
legjobb, behatóbb rendszertani átértékelésre ezek a példányok nem nyúj-
tanak kell alapot.

Michelinia sp. (aff: siyangenis Reed.)
(II. tábla 4—9. rajz.)

Több tömör teleptöredék szürkés bükki mészkben. Kehelyátmérk 2—

4

mm-ig, cshosszúság 1—6 cm-ig váltakozik. A csövek kissé divergálok.
A lcelyhek szélén helyenként a fogacsok fönnmaradtak s a sokszöglet
kehely oldalában számuk 6—7. Erodált állapotban e fogak helyén a csö-
vek széle kivékonyodik és cirádás lesz. A csövekben a tabulák srsége:
1 mm-re esik 1—3 tabula. Helyzetük harántletfutású, anastomozis nincs.
A csövek egymással összeérnek.

Az eredeti felületen is jól látható, hogy a nagy csátmetszetek között
helyenként kicsiny csövek átmetszetei húzódnak meg. A csövek fala vas-
tag s a falakon otromba, széles és a viscerális üregbe benyúló tüskeképle-
teket láthatunk. A csövek falán a pórusok gyéren fordulnak el és hely-
zetük rendszertelen elosztású. A számos tabula vékony.

Itt kell megemlékeznem még arról, hogy a tabulák a korallok- és bizo-
nyos mohaállatfajokban gyakran okoznak nehézséget a kutatónak. Már
H en n i n g kiemeli, hogy: „Freilich 'koraimén zwischen Tabulatién und
Bryozoen durch Konveigenzen beiderseits so starke Annáherungen vor,
dass die Grenzziehung keineswegs einfach ist, trotz grundlegend ver-
schiedener Anatomie dér Weichteile“ (i. m. p. 141.).

A Treptostomata (Monticulipora) mohaállatok, melyek csak a krétá-
ban halnak ki, az egyetlen olyan Bryozoák, melyeknek csöveiben haránt-
lemezkék vannak. Ez a tény gyakran tévútra vezette a kutatókat. Csak
egy lényeges különbség van a két állatcsoport vázalkatában és ez az,

hogy a Treptostomciták lárvákkal szaporodnak és így vázukban az oszlás-

sal való szaporodás nem észlelhet. A Tabulata-korallok ellenben csosz-
lással gyarapodnak s ha ennek kétségtelen nyomaira rábukkanunk, a két
csoport elkülönítése lehetséges. Másik lényeges különbség még az, hogy
míg a mohaállatok aránylag kicsiny termetek, addig a korallok nagyság-
ban jóval felülmúlják ket. Anyagukban azonban vannak tetemes nagy-
ságúak, melyek 22 cm magasságot és 9 cm vastagságot is elérnek. A csö-

vek rendszerint fehér, illetleg sárgás mésszel vannak kitöltdve, s több
különböz telep összenövésébl állanak.

Familia: Syringoporidae.

Köteges telepek, hengeres polipcsövekkel. E csöveket harántirányú
összeköttetések (kommisszurák) tartják össze. A csövek fala vasmag, sövé-

nyek hiányzanak, néha azonban tüskefüggelékek helyettesítik ket. Tabu-
Iáik számosak, de rendszertelenül alakultak ki. Bazalis gemmaoióval sza-

porodnak, vagy horizontális kiszélesedéssel. A devontól a permig éltek.

Genus: Syringopora.

Laza. gyep- vagy bokoralakú telepek. Ökölnagyságútól fejnagyságig
megnnek. Hosszú hengeres pol’pcsövei vannak, amelyeket haránt kommisz-
szurák kötnek össze. A tabulák e harántkötésekben egyik csbl a másikba
átmennek. Polipcsövek belsejében tabulák vannak, melyek többnyire töl-

csér esen alakulnak ki. A sövények helyett a csövek lumenébe tüskés kép-
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letek nyúlnak be. Fal vastag, a csövek belsejében gyakran kikristályoso-
dások és üledéklerakódások képzdnek, melyek a meghatározásoknál ne-
hézséget okoznak.

Syringopora. sp.

(I. tábla és II. tábla 1—3. r.)

Ez a nemzetség meglehetsen régi. Az orduviciumtól a permig él.

Fejldése csúcspontját a devonban és a karbonban éri el.

Az általam vizsgált bükkhegységi példányok mind megegyeznek
abban, hogy a hengeres csövek közti harán'tkommisszurák ritkák.
A tabuiéit hol horizontálisok (Th ecostegites-jelleg ) , hol ferdék, hol
meg tölcséresek (Syringoporida-jelleg). A polipcsövek fala rend-
kívül vasi tag. A csövek hol önálló telepeket alkotnak, hol korallokat
kérgeznek be. Ez az utóbbi újrá Thecostegites-jellegre utal. A csö-
vek vagy teljesen kitöltdtek üledékkel, vagy kikristályosodtak és

csak kevés mutatja közülük a haránt, vagy ferde lefutású fabulá-
kat és a lumenbe nyúló gyér tüskéket. E tüskeképletek száma kereszt-
esi szólatban 1—4, tehált jóval kevesebb, mint a karbonkorú Syringopori-
dáknál általában, ahol a 12-t '.is meghaladja.

A legnagyobb telep 17X13 cm átmérj 5 cm vastagságú, ernys,
gomba alakú, nyél nélkül. A többi telepetöredékeken mért cshosszúságok
a következk: 80, 60, 12, 30, 5 (kérgez), 15 és 16 mm. Cslumenátmérk:
2, 2.5 3, 1, 1 5 mm. Az egyes csövek közti távolság a. cslumeneknek két-,

vagy négyszerese majd 1 mm, de van 10, és 9 és fél mm távolság is. Van-
nak esetek, amikor a csövek szorosan egymáshoz simulnak és így többé-

kevésbbá oszloposakká válnak. Ilyen esetben a kehelylumén 1,5—2 mm, a

cs hossza pedig 25 mm volt.

A leletek szürke, rnárgás fusulinás, bryozoás és korallos, valamint kal-

cireres mészkben vannak. Olykor elmeszesedett fehér falukkal élesen kiri-

vóak a sötét mészk tömegébl.

A kommisszurák száma kevés. A bekérgez telepek cshossza igen cse-

kély, lumenátmérje azonban nem változik Igen gyakran nnek körül
Chaetetes és Pterocorallia példányokat. Szerkezet többnyire nem vehet
ki már,, de a tölcséralakú tabulák az erózió következtében olykor a lumen-
bl egy bels cs alakjában kiemelkednek. A csövek bázisa elhajló, he-

gyes k'flivég-zer, s a bázisok nem érnek mindig össze. Ezzel szemben a
legtöbb telep mégis egy középpontból kiinduló cskötegbl n ki. Az eró-

zió által szabadra került csövek fala sima. Harántkoinmisszurák helyett

a csövek sok helyen kiszélesedésükkel érintkeznek egymással (Cannapora-
jeileg).

Mint látjuk a leletek úgy a Syringopora, mint a Thecostegites és a
Cannapora nemzetségek jellegeit egyesítik magukban és így jellegzetes

Syringopcridáknak nem tekinthetjük ket. Mivel azonban mégis legtöbb
jellegük a Syr'.ngoporiddkkoz teszi ket hasonlóvá ,e leleteket kései ,a

karbonból a permbe átszármazott Syringoporiddknak vélem.

2. Subord.o: Pterocorallia.

(Zoantharia rugósa M. Edw&rdset H'aime és Tetracoralla Haeckel)
Magányos, vagy telepes korallok. Sövényrendszerük a tét: amer, azaz

a négyes szimmetria-rendszer szerint alakult k;, de bizonyos bilaterális ten-
denciával. Coenechyma nincs; endothecalis elemeik: tabulák, s diszepi-

mentumok. Epithecalis falrendszerük is van, de ez nem azonos a Cyelo-
coralliák epitheeájával. Valamennyien kihalt fajok.
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Família : Cyathophyllidae.

Magányos* vagy telepes korállok. Számos sövényük radiális elrendez-
désben fut és a négy primárOus sövény nehezen ismerhet fel, mert a mel-
1óksövényekkel egyenl kifejldés. A visceralis hevederelemek (tabulák,

disszepimnetumok) süllyesztettek. Vannak fajok oszlopocskával, áloszlo-

pocstkával, vagy anélkül. A négy primárius-sövény összenövése is elfordul.

Genus: Waagenophyllum.

Köteges telep koraitok, sövényeik jól kifejldtek és széles* jólfejlett

oszlopocskájuk van mely az ellensövénnyel van összeköttetésben. Az osz-

lopoc'Ska függélyesen csavart lemezekbl áll. A központi tabulák öve egy
bels disszepimentális fallal függ össze. E között és a theca közt vesiculá-
ris rendszer alakul ki. A nemzetség a permre jellemz.

Waagenophyllum indiaim, ssp. indet.

(1886 Lonsdaleia indica W aggén et Wentzel: Pál. Indic. ser.

XIII. Vol. 1. Prodiictus limestone fossils p. 897. Tab. 101, Fig. 1—3, Tab. 105,

Fig. 3—4, — 1886 Lonsdaleia virgalensis W a a g e n et Wentzel u. o.

p. 900, Tab. 101. Fig. 4, Tab. 136. Fig. 2. — 1912 Lithostrotion jourdyi
Mansuy, Laos p 69 Tab. XIII Fig. 5. — 1915 Waagenella indica Yabe
et Hayasaka, Pál. corals of Japan, Chína and Korea. Journ. of the
Geoi. Soeiety, Tokyo 22. — 1933 Waagenophyllum virgalense Heritsch,
Annales Géol. de la Péninsule balkánique 11, p. 215, Taf. I—II.) Bükk-h.

Waagenophyllum sp. indet.

Több, faira meg nem határozható lelet a dédesii fusulinás mészkbl,
fekete kalciteres mészkbl és a szelecsi-ki rétegel-bukkanásból ki-

mállva. Néhány a felsszölkövei spiriferes mészmárgából is.

Waagenophyllum indicum kueichowense Huang.
(III. tábla 1—5. rajz.)

A Waagenophyllum indicum (W a a g e n et W e n tz e 1) sövényszáma
16 és 19 között ingadozik. A Grabau által leírt mongol'ense alfaj sövény-
száma 15 és 17 és aHuang leírta kueichowense-aUa.} sövényszáma 20—25

közt váltakozik.

Az általam átvizsgált bükki példányok sövényrendszer-képletei a

következk

:

6 6 6 5

21 + e.f .00 = 25 (kehely) 6

5

5 22 + e.f. 00 = 26 (kehely)

2

5 6 20 + e • f . 00 = 24 (kehely) 6 5 18 -f e.f .00 = 22 (kehely)

Az I. és II rend sövények száma megegyezik. A faji és alfaji hova-
tartozás fell, tehát, nem lehet kétség.

A fekete borsodi márgáis, lúmonitos mészkben valamennyi polip fe-

héres sárgás színével tnik ki. A polipok réiaben egymásmelleit, részben
kisebb-nagyobb távolságban vannak egymástól. Ez a nagyobb távolság
itt azt mutatja, hogy alfajunk nem a mongoliense. A polipok legtöbbje
megtartotta eredeti körvonalú átmérjét, kisebb része deformálódik csak



26

Nagyobb kebelyátmérk a következk: 6X4, 4X8, 3X5 és 5X5 mm.
A kzetek széttörésével néhány példánynak eredeti felszíne is feltárult

és így megállapíthattam, hogy felületük hosszbordázott, de a hosszbordákat
nem járják át keresztcsíkok.

Az I. r. sövények végei az oszlopocskát nem érik el. Csak az ellen-
sövény csatlakozik hozzá. Minden sövény a periféria felé vastagodik és a
küls felületen szögben ugrik ki, különben a fal vékony, alfajunk esetében
vastagabb, mint más alfajokban. A polipoknak egymástól való távolsága
3—9, 8—0,5 és 0,5—2 mm-ig váltakozik. A polipok hosszúsága meghaladja a
három és fél cm-t is.

A. kolumella szerkezete körbenfutó. A központi lemez nem mindig
látható. Ha jelen van, akkor vastag és körül van véve körkörös lemezkék-
kel. Minden esetben stereoplazmatikusan megvastagodott. A disszepimen-
tumok srsége változó és az I. r. sövények végei az oszlopocska körül
rendes kölülmények között harántkötésmentesek.

Tekintettel arra, hogy alfajunk és a mongoliense-alfaj a Bükk több
helyén egymásmelleit is elfordul, alfajunknak külön földrajzi és réteg-

tani jelentsége nincs,

A Legányi által Nagyboronáslápon gyjtött és a Heves-Egri Mú-
zeum tulajdonát képez anyag között találtam a legnagyobb telepeket. Egy
hatalmas telep vastag, lapos kenyéralakú tömb fekvhelye márgás, sötét
mészk. A telepet felülrl mérve, annak hosszúságát 30 cm-ben és széles-

ségét 19 cm-ben állapíthattam meg. Vastagsága 10 cm Egy helyen a szé-

lén törött oldalán széllé hullámos vonalban ível alulról felfelé. A telep

eredeti alját, mellyel a tengerfenékhez volt tapadva, szintén meg lehetett

még figyelni.

1949Ven Legányi által gyjtött felshámor—mályinkai mút melll
származó példányok sövényszámai egy szeleten belül 18—25 közt váltakoz-
tak, ami azt igazolná, hogy a két alfaj között populatív variációs átmenet
lenne. Ez a telep is sötétfekete mészkben van, mely igen ersen márgá-
sodott.

A Schréter által 1912-ben gyjtött lelet szintén sötét, calciteres, már-
gás mészkben van és általában meg lehet állapítani, hogyr ezeknek a ko-
í állóknak az elfordulása mindenütt a márgásodó mészkövekhez van kötve.
E mészkövekben gyakran fordulnak el Fusalinák és Crinoidea nyéltagok.
Gyakori az egyes polipcsövek kimállása is s így külön csodarabok is

gyj hetk. Egyik kerekhegyi példány ilyen kimállott cs, melynek hosz-

sza eléri a 12 cm-t is, vastagsága 6 mm, szélessége 11 mm.

Waagenophyllum indicum mongoliense Grabau.
(Hl. tábla 6—7. rajz.)

(Waagenophyllum virgalense (Waagen et Wentzel) var. mon-
goliense Grabau, The permian of Monoglia. Nat Hist. Centr. Asia Vo. 4.

The American Mus. of Kait. Hist. New-York p. 42. Tab. I. Fig. 8a-d, 9a-c.)

A polipok márgás, fekete mészkben vannak. Az elbb tárgyalt alfaj-

jal szemten különbségek vannak. A polipok a kzetben sárgás fehéresen

válnak ki, kehelyátmérjük elég változékony, 7, 8X5, 7X6 mm nagyságúak.
A polipoknak egymástól való távolsága általában véve nagyobb, mint az

elz alfajnál. E távolságok 5—20 mm-ig terjedhetnek, a polipok csöve
nem egyenes, hanem hajlott és hosszúságuk eléri a 4 cm-t is. Küls fel-

színük hosszcsíkos, lekopás következtében a disszepimentumok is látha-

tókká válnak. A sövények számát Heritsc h 16—19-ben adja meg, pél-

dányaimon e két szélsséges érték 15—19. Ez a kevés sövényszám erre az

alfajra jellemz. Sövényrendszer képlete a következ:



2 2

4 11 + e.i.OO = 15 (kehely) 3

4

3 12 + e.f.00 = 16 (kehely)
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Az oszlopoeska aránylag kicsiny, az ellensövénnyel összefügg, kereszt-

metszete orsóalakú az I. rend sövények nem érik el. Közéjük üledék ra-

kód k le. A II r. sövények olykor elég hosszúak, de sohasem érnek ki a

legbels gyrn az oszlopoeska közelébe. A héj vékony, a disszepimentumok
nem számosak. Stereoplazmatikus kitöltdés alkalmával a küls disszepi-

mentnm-gyrben felületes ránézésre vastag fal képéit kapjuk. A legbels
disszepimentnm-gyr eltt közvetlenül a bels kamrácskák nagyobbak,
mint a szélek felé.

Ez az alfaj szigorúan fels-peimi jelleg, de közvetlenül Lyttoniák
mellett sohasem találtam.

Waacfencpkylliim cf. gerthi (Ozaiva).

(III. tábla 9. rajz.)

(Londaleia Gerthi Ozaica: Journ. Coll. Sci. Univ. Tckyo. 45. 6. 1925.)

Két példány került el márgásodó fekete bükki mészkbl, mind a
kett bimbózásban és Fryozo'h'al teljesen körülnve.

A példányok hasonlatosak az Ozawa által a mongoliai Nagato mel-
le'ti fels-permkori mészkövekbl származó Lonsdaleia gerthi Ozawa
fajhoz. Méretek tekintetében a megegyezés meg is lenne a polipok átmé-
rje 5—8 mm, de mivel 0 z a.w a az oszlopoeska leírására fektette a f-
súlyt. és mivel épp ez nem észlelhet kell mértékben a bükkhegységi
példányokban, a biztos fajmeghatározás nem lehetséges. Mindazonáltal az
oszlopoeska az én példányaimban is lemezes szerkezet, megfelel a nem-
zetségbeliekének és semmi nem utal arra, hogy a nemzetségbl kivegyem.
A sövények nem érik el az oszlopocskát kivéve az ellensövényt, mely az
oszlopoeska központi lemezébe folytatódik is. A sövények töve megvasta-
godott. a héj meglehetsen vastagnak látszik, de a dis=zep i-mentumok
fz'tna igen kevés. A II. r. sövények gyakran csak mint bordák vannak
k : fejldve. st az I. r. sövények elcsökevényesedése is megfigyelhet.
A bimbózás kalieinális. A fiatal polip a vízszintes tabuiéból ered és vas-
tag fallal válik el az anwafaból. Pryozorxai\ való együttélése is arra ultal,

hogy az Ozawa által lei.it fajjal van dolgunk.

Sövényrendszerképlete

:

2 3

5 5 15+ e.f .00 = 19 (bimbó)

Waagenophyllum columbicum S t a n 1 e y—S m i t h.

(III. tábla 8. rajz és IV. tábla 1. rajz.)

Bár Heritsch szerint a polipok kötegben fordulnak el saját át-

mérjüknél kisebb-nagyobb távolságra, az én példányaim kimállott csövek
voltak. A leghosszabb 15 cm hosszú, nagyobbik átmérje 13X8 és fél mm,
a kisebbiké 12X8 mm. Ez a méret tökéletesen megfelel a faj méreteinek,
st nagyobbak is elfordulnak, amennyiben találtam 17X19 mm átmérj
c öveket is. Valószín egy nagyobb, ritka állású köteg széthullt darabjai.
Minél srbb a korallköteg annál jobban együttmarad a kövesedés során,
de rnél ritkább állásúak a csövek, annál könnyebben kitörnek és szét-

hullnak az eredeti telep közösségébl.

A központi oszlopoeska kitnik sr, alkatával. Átmérje 2 és 3 mm.
Valamennyi I. r, sövény majdnem eléri a szélét, de csalt az ellensövény
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hatol a belsejébe, és csatlakozik az oszlopocska alig kivehet központi
lemezéhez. A II. r. sövények elég hosszúak és gyakran az I. r. sövények
hosszának felét is elérik. A sövények a fal felé megvastagodnak, ami a
nemzetség, e általában véve jellemz. A fal helyenként igen vastag. Egy
fiatal bimbóban, mely egy jól fejlett polip mellett van, ketts falképlet

alakult ki, s a bimbó már elvállt az anyaállattól, nem ixgy, mint ahogyan
Heritsch leírta, a kelyhen belüli bimbózással, ú. n. „lencse" képlet ki-

alakulásával.
Példányaink sövényszáma 23—II közt ingadozik. Ez az adat nem fe-

lel meg teljesen a H e r i t s ch-féle adatnak, mely szerint a faj sövényei-
nek a száma 25—27 közt váltakozik csak.

Sövényrendszerk éplet:

5 4

5 5 19 + e.f.00 = 23 (kehely)

8 6

7 28 -f- e.f. 00 = 32 (alsó rész)

?11 ?9

7 10 37 + e . f . 00 = 41 (kehely)

A két utóbbi képlet egy egyéntl származik, annak kehely és alsó

szintjérl való csiszolata a
1

apján.
A polipok küls felülete hosszbordázott. A disszepimentumok kiala-

kulása a rossz megtartás miatt nem figyelhet meg. Általában véve azon-
ban az oszlopocska körül a bels kamrázottság srbb, mint a küls része-

ken. Az oszlopocska körüli sztereplazmatikus átívódás nagyfokú.
A leletek limonitos, márgás. crinoideás, fekete, kalciteres. fusulinás

és bellerophonos mészkben vannak. Gyakori a koralltörzs Bryozoákkal
való kcriilnövése is.

Már Herditseh kiemelte, hogy ez a faji nem jellegzetes tagja a
nemzetségnek, mivel több tekintetben eltér a. klasszikus Waggenophyllum
alkattól. Egyik példányom sem oszlopos, hanem hengeres. Keresztmetsze-
tük 'kerek, vagy ritkán elliptikus.

S t a n 1 e y—S m i t h e fajt a keremeosi (Brit-Columbia) permbl írta

le. Hazánkból Heritsch ismerteti elször az ablakoskvölgyi lel-
helyrl.

Waagenophyllmn chUralicum Stanley Smith.
(IV. tábla. 2. rajz.)

(Lonsdaleia indica St. Smith. F. R. C. Reed-Upper Carboniferous
fossils of Chitral and the Pamirs. Pál. Ind. New. Sér. Mem. 4. p. 14. Tab.
I. Fig. 24—27).

Az általam lemért legnagyobb kehelyátmér 9 X 14 mm. A kelyhek
Bryozoával vannak körülvéve, márgás, kalciteres mészkben. Bryozoával
való együttélésérl már Heritsch megemlékezik. A kehelykerület kör
vagy ellipszis. Az I. r. sövények száma 24—29.

Sövényrendszerképlete

:

2
j

3

11 9 25 + e.f

.

00= 29 (kehely)

A polipok nem alkotnak sr kötegeket. Meglehetsen távol nnek
egymástól, olykor saját átmérjük többszörösére. Heritsch kisebb poli-

pokat említ s az I. rend sövények számát is ennek megfelelen csak
21—25-ben adja meg.
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Bár általában a központi oszlopocskában a 'központi lemez ritkán
látható jól, a szilvásváradi példányban kitnen meg lehetett figyelni.

Az oszlopoeska rácsos szerkezet. Központi lemeze az ellensövénnyel
összefügg. Az oszlopocskának kifelé egyáltalán nincs határozott kör-
vonala. Tehát az I. rend sövények nemcsak elérik az oszlopoeskát, hanem
annak szerkezeti' kialakításában részt is vesznek.

A II. r. sövények aránylag hosszúak, az I. r. sövényeknek kétharma-
dát elérik. Vannak azonban természetesen rövidebbek is. A disszepimen-
tál'is rendszer meglehetsen sr és 2—4 diisszepimentális sor után (az

epitheeatól számítva) szteroplazmaítikusan megvastagodik. Ez a megvasta-
godás azonban nem alkot teljes összefügg gyrt. Ügy ez a megvasta-
godás, mint az oszlopoeska fent említett szerkezete és a sövényekhez való
viszonya e faj két legjellegzetesebb bélyege. A disszepimentális megvasta-
godás ugyan az elbbi fajban dis elfordul, de az jóval nagyobb alkatú,
oszlopocskája körülhatárolt, úgy, hogy nem téveszthet össze jelen

fajunkkal.

A leletek mészalgás bryozoás márgás mészkben fekszenek és vilá-

gosabb mészkben is gyakoriak. Reed szerint fajuk a fels-karbonra
jellemz, de Heritsch a Bükk-hegységben a fels-permi rétegekbl is

kimutatta s e rétegek jellemzésében szintén fontos szerepet tulajdonít neki.

Genus: Lonsdaleoides.

A Lonsdaleia és a WaagenophyV.um nemzetségek bélyegeivel rokon
bélyegeket foglal magába. Mindketttl különbözik azonban abban, hogy
polipjai magányosak és az irodalomban leírt kétséges példányok is arra

utalnak, hogy nem telepes formák. Jellemz rájuk a dús, küls hólyagos

zóna és az, hogy eddig minden példány Bryozoával van körülnve.

Lonsdaleoides bükkiénse n. s p.

(IV. tábla, 3—5. r.)

A leletek bükki korállos, fusulinás, szürkés, algás. crino'deás és

bryozoás mészkben fekszenek. Gyakori a Bryozoával való körülnövés.

Sövényrendszerképlete a következ:

11

9

2
|

2

8
!

8

5
|

5

37 + e.f .00 = 41 (kehely) 8 I 8 26 + e.f .00 = 30 (kehely)

20 -f e.f.00 = 24 (derékcsisz)

9 9

9 9 36 + e.f. 00 = 40 (kehely)

8 5

4 5 22 + e.f .00 = 26 (bázis)

Kehelyátmérje felül van a 3 cm-en. A másik erodált, lesimított pél-
dány felülete 3,5X4,5 cm, alsó része már csak 3X3 cm. Vastagsága 2 cm.

Fajunk legjobban hasonlít a keletázsiai Londaleia encrmisAwz és a
Lonsdaleoides bosicelli-hez, de ezekkel mégsem azonosítható. Fajunkat
jellemzi nagy mérete, másodszor az I. r. sövényeknek és gyakran a II. r.

sövényeknek is a bels disszepimentális résztl mentes, oszlopoeska körüli
térbe való benyomulása. Ide valamennyi I. r. sövény beér, a II. r. sövé-

nyek közül csak az ellensövény körüliek hatolnak be, de ezek is csak kis-

mértékben.
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Az ellensövény ers és lefutásában többé-kevésbbé ersen meggörbült,
hullámos. Közvetlenül folytatódik az oszilopocska médián lemezébe.
Az oszlopocska szerkezete nagyjában véve azonos a Waagenophyllumoké-
val és a Londsdaleoidesekéxel, nem nagy, a itöbbi sövény sohasem éri el.

Alakja hegyes, tojásdad, vagy négyszögletes. Az I. r. sövények száma
30—41.

A bels zóna körvonala a polip fala felé nem szabályos, bels haltára
ellenben szabályos. Élesen -válik el a központi térségtl. A bels zóna és
a fal közt van a küls hólyagos zóna, melyben az I. r. sövények egy dara-
big folytatódnak, de az epitheoáig való kiérésüket csak egy-két esiben
lehetett megfigyelni. A terjedelmes hólyagos zóna nem szabályosan egy-
öntet. Legszélesebb helyén 18, legkeskenyebb helyén 7, illetve csak
2 sorból áll.

A kehely süllyesztett. Polúphossz 19 mm. Bázis felé gyorsan szkül.
Kehelyátmetszete elliptikus, kissé lapított és 24X16 mm az átmérj e-

A kehely mély, a szélétl a központig mért mélysége 3—4 mm. Bázisa
tompán hegyes. Az I. r. sövények száma 34. Küls felülete hösszcsíkos,
felületét Bryozoa növi be.

A készített hosszcsiszolat jól mutatja a szélti hólyagos zóna kialaku-
lását; a hólyagok befelé konvexek. Látszik jól a sövények lefutása.
Az oszlopocska hosszcsiszoiatából kitnik annak jdhlára függleges-
lemezes szerkezete s a központi lemez nyoma. Jellemz a polip alján az
alaphoz közel a disszepimentális zóna hiánya!

Genus: Siphonodendron.

Telepes korallok. Hasonlóak a Waagenophyllumokhoz. Oszlopocska
kisebb, a disszepimentális elemek gyérebbek és rendszerint egy disszepi-
mentum zóna, azaz öv fut körbe a fal mentén.

Siphonodendron sp.

(VII. tábla, 3—5. r.)

A dédesi példány crinoideás. szürke, kalclteres mészkben fekszik.

A sövények száma valamivel több, mint Heritsch példányaiban. A csi-

szolatba az ellensövény és oszlopocska összeköttetése nem esett bele, mint
az a Heritsch egyik példányában is eliordulit. A küls diszepi-

mentális gyr egy, illetve két gyrbl áll, de egyik sem vonul végig
teljes egészében. Az oszlopocska belsejében két hosszanti lemez vehet ki.

A sövények hossza nem oly méret, mint a H er i*t s c h-íéle osdkvai példá-

nyokban. A lelet átmérje 4X9 mm.
A Heriitsch leírta példányok átméri 4—6 mm. Sövényszámok

14—17 között igazodnak. E számadatokban az I. és II. r. sövényszámadatok
is bennfoglaltatnak. A négy milliméternél kisebb kelyhekben a dászepi-

mentális rendszer srbb. A hat milliméteresekben a második dissziepi-

mentumvonulat is kifejldik.

Sövényrendszerképletek

:

U ?3 2 3

?3 3 13 + e . f . 00 = (kehely) 3 3 11 f e.f .00 = (derékcsiszolat)

7 3

7 6 23 + e.f.00= (kehely)
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Genus: Caninia.

Hólyagos zóna és a disszepimentum-zóna ki van fejldve. szlopöcsi: la

hiányzik. A fsövény rövid. Ellensövény hasonló fejlettség, mint a többi

sövény. A sövények végzdése a központban több-kevesebb szabad teret

hagy, úgyhogy a sövények végeikkel nem érik el a központot. A drsszepi-

mentáLs zóna befelé a központ felé egy, vagy több és megvastagodással

kirívó gyrt alkot- melybl a szintén sztereoplazmatikusan megvasta-

godó I. r. sövények hatolnak tovább a központ felé. A sövényeknek a bels

gyrn kívül es része vékony, azaz az a része, mely a hólyagos rendszerbe

olvad bele-
Caninia sp.

(VII. tábla, 6., 7. és XVII. tábla, 2—3—4 rajz.)

Heritsch több általa vizsgált példányit a Caninia kiaeri maiorhoz

tart hasonlatosnak. Kehelyátmériit 19, 24, 15 és 22 inm-ben adja meg.

Sövényszámokat 34 és 36-ban. Az epitheca vékony. A küls diszepimen-

tális zóna 4—8 soros. Ezekbl a II. r. sövények nem állnak ki és vékonyak.

Itt az I. r. sövények is vékonyak, különben a gyrn belül megvasta-

godók. (1. VII- tábla. 6. rajz.)
.

Heritsch Caniniaja nem magányos korall, mint a R a k u s z-lele

„Ufimia“ és „Caninia“. Hosszúsága miatt felületes ránézésre összetéveszt-

het kimállott Waagenophylluntokkal és SiphonophyIllákkai, de a Cani-

niáknak nincs o-zlopocskája.

Az én töredékes példányaim közül a legnagyobb egy 3 cm hosszú

lelet. Csak egy megvastagodott bels gyrje van. Az ezen kívül es küls
hólyagos rész kamrácskái és harántkötései rendszertelenek, nem szabályos

alakúak (1. VII. tábla 7. rajz). Van egy töredék „Nagyvisnyó 1. sz. vasúti

bevágás" jelzéssel, de Legányi (a gyjt) megjegyzése szerint ez a lel-

hely kétes.

Egy abodi példány a Lithostrotionella sp. teleppel együtt fel-

dúlt el egy bryozoás. kalciteres mészkben. Hossza 16 mm. kehelyátmerje

6 X 10 mm" A mészkben még Crinoidea karizek vannak. Két bels dissze-

piment.ális gyrje van, a fsövény ketts ív alatt fekszik (1. XVII. tábla

3—4. rajz).

Caninia cf. pannoniéa (F r e c h).

(XI. tábla, 2., 3. rajz.)

(Cyathopyllum pannonicum Frech. Die marine Karbon in Ungarn.
1906. Földtani Közi. XXXVI. p. 130. Tab. VIII. Fig. 2a-c.)

A szendrládi két lelet sötét, márgás, palás és szürke réteges mészk-
ben fekszik. A polipok alakja subcylindrikus. Rekonstruálható sövények
szánna 34—35. A csonka polip magassága 20 mm, az ép polipé 55 mm.
A kisebbik átmérje (nem a kehelyben) 7 mm, a nagyobbiké a kehelyben
15X20 mm

Nagyságméretek szerint a polip megegyezik a Frech-féle fajjal.

A rossz megtartás miatt behatóbb leírását nem tudóm megadni. A nagyob-
bik példányon a lekopott küls bordák finom kamrázott-ágot mutatnak,
ami megfelel a küls disszepimentális vagy hólyagos zónának. Azt is meg
lehetett állapítani, hogy a sövények nem hatolnak a központig, ami erre a

fajra szintén jellemz. A rövid fsövény az egyik rajzon jól látható. Eltte
egy odatolódott szomszédos sövény töredéke. A fsövény egy kis ív alatt

fekszik. Rakusz a sövények számát 30-ban adja meg. Az én példányo-
mon 35-re emelkedik.

Az interszeptális hólyagos zóna példányaimban teljesen el van kalcito-

sodva. Rakusz szerint e hólyagos zónán belül még két kamrácska-sor



van. A kehely mély. Mivel az abodi kzet rosszul csiszolható, a hossz-
csiszolat elkészítését nem kockáztattam meg, ami a pontos megihatározás
szempontjából hátrány, mivel azonban e ixzet olyan, hogy igen hamar
mintegy leheletszeren eltnik belje az anyag, kevés, példányom lévén, a
csiszolástól eltekintettem (a közölt hosszmetszet eredeti felszín).

A nagyobbik példányon bimbózás is látható, errl Rakusz a követ-
kezket írja: „Vermehrung findet durch Calcinalknospung (Verjiingung)
und wahrscheinlicli auch Seitenknospung statt“ (p. 19.). A pannonica íajra

jellemz a központi sövénymentes tétrész tágassága, ami elkülöníti a hozzá
hasonló Siphonophyllia nikitini ti.

Caninia cf. kiaeri major H e r iit s c h.

(VII. tábla 8—9 és VIII. tálbla 1 rajz.)

A leletek márgás, szürke, mészalgás, fekelte és világosabb bükki mész-
kben vannak. Átmérjük: 21X15, 17X17> 20X15, 16X12, 12X14 mm. He-
r i t s c h a maximális átmért 26 rnm-ben adja meg. Áz I. rend sövények
száma 28—40-ig váltakozik, H e r iii t s c h szerint 39-nél több. A Heritsch-
féle leírásitól leleteim eltérnek abban, hogy sövényeik hosszabbak, megfelel-
nek abban, hogy a lsövény rövid és ív miatt fekszik. A küls disszeplimeintá-
liszóna jól fejlett, a Sövények között ezen belül találunk harántkötóseket,
gyakran azonban ezek hiányoznak is. Van egy példányom, mely magányos
és köcsögalakú, bázisa hirtelen szkül el és a kehelybimbózást bevezet
kehelyszkület is megfigyelhet. Ennek külseje íhosszcsíkolt, harántred-
zések elfordulnak rajta. Hossza 15 mm, kehelyátmérje 16X12 mm, bázis

kissé elgörbül s hegyben végzdik. A sövények sztereoplazmatikusan
megvastagodók és az alsó részekben a központban összefutok. Oszlopocska
nincs. A II. r. sövények rövidek és a disszepimentális gyrbl aiig ki-

állók. A bels d'sszepimentáiis gyr megvastagodása különösen az alsóbb
részekre jellemz ami egy f nemzetség bélyeg. Alul a sövények fleg
az ellenösvény részén sztereoplazmatikusan mindig vastagok és bár ez a
jelenség Heritsch leírásaiban nemcsak kiemelve nincs, hanem ennek
fordítottja is meg van említve, példányaim mégis a fentemlített fajhoz a
leghasonlatosabbak.

A felsszlkövei példány, melynek képét a X. tábla 1—3. rajza mu-
tatja, a kis köcsögalakú lelet, melyet célszer lenne véleményem szerint a

major alfajjal szemben Caninia kiaeri minor-nak elnevezni. Részben azért,

mert magányos, részben mert kisebb méret. Sövényrendszere azonban
megegyezik az elbbiével, attól fajilag nem, legfeljebb alfaj ilag különít-

het el.

Jellemz még, hogy a disszepimentális gyrn belül a sövények közti

harántkötések a sövények alsó részén kipuposodó P, vagy B bet alakban
egy-egy hurkocskát alkotnak, melyek szintén sztereoplazmatikusan meg-
vastagodnak, mint általában a gyrn belüli többi sövényelemek.

Az I. r. sövények a kehelyben a központi teret nagyrészben szabadon
hagyják, a bázis felé mindjobban összeérnek és a bázis tájékán egymást
el is érik.

Az epitheea nagyon vékony.
Heritsch a spi'tzbergai újpaleozoikumból írta le.

Genus:' Caninophyllum.

E nemzetség tagjai átmenetet képeznek a Canimák és a Siphonophyl-

liák között. Hasonlatosak az utóbbiakhoz, a f különbség azonban abban
áll, hogy a sövények a központban összefutnak. Teleplakók kerületük ellip-

tikus. A Caniniátói abban is különböznek, hogy bels faluk nem jelents

és az I. rend sövények sztereoplazmatikus megvastagodása elmarad. A f-
sövény rendszerint rövid és fosszulában fekszik.



Caninophyllum sp.

(XI. tábia 1. rajz.)

Kétes lelet, mely a dédesi Szelecsik melletti rétegelbukkanásban
részben kimáilva trein lt el. Jv0resz1.es1szo.atan a hosszú sövényeié jól lát-

szanak, melyek a központban összeiutnak. A iösövény azonban csak
viszonylagosan rövid, különben hosszú. Az I. r. sövények száma 31. A disz-

szepiuientum zóna 4—6 soros, Heriiitseh szerint 2—8 soros is lehelt.

Lévén a lelet ersen csonka, a nemzetséghez való biztos hozzátartozása
is kétes. A fsövény és az eilensövény az elliptikus átmér rövidebo ten-

gelye irányában fekszik. Epithecája vékony, a másodrend, sövények a
bels gyrbl kissé kiemelkednek, ami szintén eltér a típustól. A meg-
állapítható sövényrendszer képlete a következ:

5 5

8 9 27 + e.f.00 = 31 (derékcsiszolat)

Genus: Siphonophyllia.

Általában véve igen nagy korallok. Epithecájuk hiányzik. A II. r. sövé-
nyek rövidek, vannak telepes és magányos fajok is. Oszlopocska nincs.

Sztereoplazmatikus kitöltfések és megvastagodások vannak. Fsövény
rövid. ív alatt fekv. Külsejük haránt- és hosszcsíkolt. A kehelysíkban a
sövények nem érnek a központig (Cyathophyllida stádium), a bázisban vi-

szont elfordul, hogy a központban összefutnak.
A Siphonophyilia nemzetség tárgyalásánál össze kell vetnünk a rész-

ben rokon Timania és Bothrophyllum nemzetségek bélyegeit is. A Timania
fsövénye a központig ér. Sövényvastagodásai olykor oly méneteket ölte-

nek, hogy disszepimentum-kötések nem is képzdnek ki köztük. A Sipho-
nnphylliákban ez a megvastagodás sohasem ily mérték.

A Bothrophyllumokban a bels falon belül a sövények éppúgy meg-
vastagodnak. minit pl. a Gammánbán éts Siphonophylliákban. A megvasta-
godás a Siphonophylliákban és a Bothrophyllumokban is a fquadráns-
ban történik, az ellensövény quadránsában vékonyak maradnak. A f-
sovény a Bothrophyllumban tehát rövid és vastag. Jellemz még az is,

hog> a Bothrophyllumban a bázisban a vastag sövényeken kívül a perife-

rikus hólyagos zóna megvan, ha hiányzik, csak erózió következtében tn-
het el!, míg a Siphonophyllákbon ez a hólyagos zóna a bázisban nincs ki-

fejldve. A Bothrophyllumcknak különben columellája is van.

Siphonophyllia sp.

(VII. tábla 2, XVII. tábla 1, és XVIII. tábla 8. rajz).

Töredékek, melyek a többi bükkhegységi SiphonophyIllákkal ponto-
san nem azonosíthatók, minden valószínség szerint azonban a talált iajok
egyikéhez vagy másikához tartoznak. A nagyboronáslápai példányok
9—19 mm átmérjek, siilány és vékony hólyagos zónával körülvéve- A le-

letek általában véve szürkésfekete márgás mészkben iekszenek vagy töh-
bedmagukkal, vagy egyenként kiinállott állapotban. M

.

;

Siphonophyllia sophiae (Heritseh).
(IV. tábla 6.: V. tábla 1—3. r.. és XIX. tábla 3. és 4. r.)

(Canina Sophiae Heritseh, Korallen dér moskauer-, Gshel- und
Schwagerinen-Stufe dér Kainischen Alpen. Palaeontographica ii. Abt. A.
1936. p. 142. Taf. XIV. Fig. 1—9. Texttafel VI. Fig. 44.)

A leletek korallos fusulinás, márgás, erinoideás, algás kalciteres és
trilobitás bükki mészkben fekszenek, tehát úgyszólván mjndenfajta bükk-
hegységi mészkben megtalálhatók.



A Nemzeti Múzeum megbízásából az slénytani kiállítás számára
Legányi a Nagy.boronáslápán 1949-ben hatalmas telepeket gyjtött.
Ezek súlya egyenként 15—30 kg volt. Szálban álltak a felszínen. A Heves-
Egri múzeum birtokában most is van egy 12 kg-os telep, de Legányi
szóbeli közlése és saját észleléseim szerint is még sokkal nagyobb és
emberi ervel el nem szállítható súlyú és tömeg telepek vannak. Ezek
ílelhelye a Nagy- és Kisboronáslápa közti gerincen van.

Álljon itt néhány méret összehasonlításul. Telepmagasságok (egyben
polipesmagasság is): 50 cm-ig. Telepszélességek: 40 cm-ig. Telepvas.ag-
ságok: 6 cm-ig. Kehelyátmérk: 37X26, 30X25. 35X16 16X26, 36X28,
20X29, 35X24, 47X17, 50X28, 40X20, 46X25, 5X6, 35X30, 20X15, 35X30,
20X20, 15X20 30X25. 40X30 stb.

A hosszú csövek természetesen a bázis felé megvékonyodnak, és a
bázis maga többnyire tompa, kissé görbült csúcsban végzdik. Az epitheea

sehol sincs meg, ezért közvetlenül láthatók kívülrl a hólyagos kamrácskás
szervezet elemei, ezért az egész felület finoman kockázott.

Az I. rend sövények száma 40. A rövid fcsövény körüli sövények oly-

kor rendszertelenül megnnek és megvastagodnak, az ellensövény nem
kifejezett. A II. r. sövények a hólyagos zónában végzdnek, olykor azon-

ban hegyük ebbl kiemelkedik. A hólyagos zóna olykor 7-nél is több sor-

ból áll. A bels falon belül csak ritkán akad egy-egv harántkötés.

A faj legjobban a Licharew által leírt Bothrophyllum fajokhoz
hasonlít melyeket a kiváló orosz szerz a kirilowi permbl írt le.

Sövényrendszerképletek

:

Kehely:

9 11 11

9 36 + e.f. 00 = 40 9 9 40 + e.f.00 = 44

Bimbó:

9

9

9 5

9 6 29 + e.f .00 = 32

Derékcsiszolat:

Bázis:

4 8

8 5 25 + e.f .00 = 29

3

3 13 + e.f. 00 = 17 (40 per 2— x)

0 6 3

3 7 17 + e.f. 00 = 20 (40 per 2) 4

Siphonophyllia nikitini (Stucke n

b

e

r

g).

(VI. tábla 6—9. rajz, VII. tábla 1. rajz, és XIX. tábla 5. rajz.)

(1905 Caninia nikitini Stuckenberg: Die Fauné dér oberkar-

bonischen Sülte des Wolgadurckbruches bei Samara. Mém. Comité géol.

St. Petersbourg N. sér. 23. p. 116. Tab. 2. Fig. 19. — Caninia nikitina

Stuckenberg— Felser: Rugcse Korallen aus dem Oterkarbon
Perm dér karnischen Alpen zwischen Schulterkofer und Tresdorfer

Hbe. Mitt. d. Naturwiss. Ver. f. Steiermark. Vol. 74. p. 17. Tab. 1. Fig. 12.)

A leletek bükki vörös márgában. márgás mészkben, fekete márgás mész-

kben vannak. Polipátmérk a következk: 14X20, 20X^4, 25X30, 17X21,
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30V20 20X15 40X30, 29X25 és 15X20. A leleteik töredékek, a mályinkaiak
részben kimállottak. Magányos, vagy egjmás melletti polipok, küls fel-

színük olyan, mint az elz fajé.

Az I. rend sövények száma H e r i t s c h szerint 24—60-ig változik.

A fsövény rövid és quadránsaiban a sövények igen ersen megvasta-
godtak. Ez a jelenség különösképpen jellemzi ezt a fajt. A megvastago-
dás némelykor átterjed a többi sövényre is. de az ellensövény körül már
rendszerint megsznik; a sövények itt vékonyak maradnak. Maga az
el.ensövény is vékony, s viszonylagosan ez a sövény sohasem hosszú.

A disszepimentális zóna olykor igen keskeny, st helyenként hiányzik is.

Alig 2—3 szoros. A fsövény ív alatt fekszik, de más sövények is lehetnek
ilyen ív alatt kiiejldve. Epiíhecajuk nincs. A hosszcs: szolaltban számos
fabula látható, a bázis felé a sövények végei összeérnek a kehelyben azon-

ban tágabb teret hagynak szabadon, melyet üledékanyag tölt ki.

Derókcsiszolatban sövényrendszerképlet a következ:

7 9

11 9

Siphonophylila cf. ruprechti (Stuckenber g).

(VI. tábla 1., 3., 4. és 5. rajz-)

(1895. Caninia Ruprechti Stuckenber g: Korrallen und Bryozcen
dér Steinkohlenablagerungen des Ural und des Timan. Mém. Géol.

Comité St. Petensibourg. Vol. 10. No. 3. p. 200. Tab. 16. Fig. 9. Tab. 17.

Fig. 5.)

A nagyvisnyói 5. számú vasúti bevágás lyttoniás mészkövében talált

egyik kis példány keresztes szolata 10X12 mm átmérj. Nem fiatal pél-

dány, mert tipikus cyathophyllida jelleg, hasonlít a Sipjionophyllia
calophyiloides Holté dal fajhoz is, de ennek méreteivel nem egyezik.

A málkérci töredékes példány kaleiieres mészkben van. Hossza
30 em. Felsbb feiületének átmérje 29X21 mm, az els 25X18 mm. Az I. r.

sövények száma 54. Fels metszete a polip közepérl lehet, az I. r. sövé-
nyek alig vastagok csak. Csak a bázisban vastagodnak meg sztereoplaz-

matikusan és mutatják itt a zaphrentis stád’umot. E középcsiszolat tehát
az utóbbi stádium és a cyathopthyllida stádium közt átmenetet múltat,

ami egyben igazolja, hogy a csiszolat valóban középtájról származik. Mivel
a sövények nem hosszúak, k.zárják a CaninophyUum nemzetségbe való
tartozást. Fcsövény rövid és ív ala./t íeksz k. Bels fal jelentsen lát-

ható, hasonlóan vastagodik meg a Caniniák bels falához. A küls hólya-
gos zóna csekély, a II. r. sövények kicsinyek maradnak. Bázisban a sövé-

nyek sztei*eoplazmatikusan megvastagodtak és a központig érnek.
A faj már a fels karbonban elfordul.
A Biikk-hegységben gyakori, de ritkább az elbbi fajnál.
Mieltt a Dxbunophyllumokra áttérnék, meg keli emlékeznem a kiváló

orosz korall-szakért: Hobruljubova legújabb és az irodalmi jegy-
zékben közölt munkájának okfejtéseirl, melyek során a szerz kimutatja,

hogy az sibb Caninia típusból hogyan alakult ki a fiatalabb Kcninckophyl-
lum /típuson át a Di unophv lem típu ? Már egyes Caniniákban fellép a
poáptest végén egy columella-kezdemény, mely a Koninckophyllumhan
már kiér a kehely lumenébe is de még csak egyszer médián-.emzebi all.

Egyes Koninckophyllumokban a poliptest alján fellép azután a tengely-
tabulák rendszere, mely körülveszi a columellát és végibe a Dibunophyl-
iwwokhan kialakítja a szerkezetes, tehát valódi columella létrejöttét. Ezt
a phylogenetikus folyamatot nvomon lehet követmii az említett típusok
polipjainak onéogenetikus fejldése során is és ezzel Dob r ülj u hova
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beigazolta, liogy a Caniniák, Koninckophyllumok és Dibunophyllumök közit

nemcsak ontogenetikai, hanem fajtörténeti-fejldési összefüggés is fennáll.

A Caniniák alakkörébe tartozó sibb és columella mentes koralltípusok
(ide tartoznak a Siphonophylliák is!) tehát a fejldés során eolumellát
nyernek, azaz a visceralis elemek differenciálódása a fejldés során a fent
vázolt jelenségekben jut kifejezésre. A Caninophyllumok szintén a Caninia-
Siphonophyllin alakkörbe illenek bele. amint errl már korábban is meg-
emlékeztünk.

Genus: Dibunophyllum.

Gerth szerint a karbcnkorú Dibunophyllum abban különbözik a
permkorútól, hogy hólyagos zónája van. A Dibunophyüumok oszlopocská-
jára jellemz az, hogy jól fejlett központi lemeze van. A radiális colu-
mella-lemezek nincsenek a középpont körül konvergensen elhelyezve,
hanem tarajszeren állnak.

Dibunophyllum yüi Chi.

(VIII. tábla 3. és 5. r.)

Egyik mályinkai példányom fehéres szürke mészkbl kimállott.
Hosszúsága 4 cm, 4 oldalbimbóval. Átmetszete kövér ellipszis. Küls felü-

lete finoman hosszbordázott, a hosszcsíkok között disszepimeníális haránt-
lemezek. Egy mm-re két ilyen harántlemezke esik. A Heritsch leírta,

spitzbergai példányon egy mm-re csak egy lemezke jut. Az egész küls
felületen végig 8 harántbefzdés fut végig, de nem egészen körbe.
Átmérje 8—10 mm.

Az elsrend sövények száma 32. Ellensövény rövid, fsövény hosszú.
A II. r. sövények számát a rossz megtartás miatt nem tudtam meg-
olvasni. A sövények majdnem elérik az oszlopocskát, de csak az ellen-

sövény az, mely az cszlopocska központi lemezébe folytatódik. A sövények
a disszepimentum gyrig vastagodnak. A bels disszepimentum zóna sr.
A sövények bázisa a hólyagos zónában szí ereop 1azm a tikusan megvastag-
szik, csak a legvégén vékonyodik el, és vauamennyi kiér a szélig (Caninia
jelleg.) '

‘

A II. r. sövények a megvastagodott disszepimentum gyrt az ellen-

sövény szektorában nem, vagy csak alig ütik át. A fsövény quadránsá-
ban azonban a gyrn áthatolnak, de nem érik el az I. r. sövények
felét. Legfeljebb kétharmad, vagy fél hosszúságúra nnek. A sövények
közti disszepimentum hálózat sr, különösen a gyrtl befelé es rész.

A hólyagos disszepimnetumok rendszertelenek.

Az cszlopocska központi lemeze ers, körülötte sztereoplazmatikus
kitöltdés van. Az oszlopocska radiális lemezei jelentsek, a tabulák rend-
szertelenek. Mivel kifejezett hólyagos zóna van, Gerth szerint elfor-
dulása a fels karbonra rutai.

E faj különben a Kárpátok fels karbonjából már ismert volt, innen
azonban összehasonlító anyag nem állt rendelkezésre.

Egy másik nagyboronáslápai lelet összentt csövekbl áll és 7 kimál-

lott, kisebb csbl. Hosszúságuk 5 cm, szélességük 8 mm. Derékcsiszolaitban

sövényrendszerképlet a következ:

4 I
3

10
í

9 -26 + e.f .00 = 30

Dibunophyllum sp. (aff. mülleri H érit seb).
(VIII. tábla 4. rajz.)

Szilvásvárad-Éleskvár mellli töredék setét mészkben. A csonka
kehely kiegészítve 12><18 mm. átmérj. Elliptikus.
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Az I. r. sövények száma 29. E sövények luilkunos lefutásúak és az
ellensövény összefügg a központi oszlopocskával, melynek hosszú, köz-
ponti lemeze jól kivehet. A II. r. sövények kicsinyek, és a periféria tájé-

káról alig emelkednek ki. Küls hólyagos zóna van, de nagyon vékony
és alig fejlett. Gertii szerint ez a faj is inkább a karbonra mutat,, mert
hólyagos zónája van.

A fsövény nem tnik ki a többi hosszú inelléksövény mellett. Sövény-
rendszer képletét a következkben adhatom meg:

6 8

fi 5 25 + e.f.00 = 29 (kehely?)

A központi oszlopooskát nem mindegyik sövény éri el. A bels
disszepimentális zóna nem oly sr, mint az elbbi fajnál, hanem jóval
ritkább, és a columella is aránylag nagyobb, minit az elbbinél.

A központi osziopocska szerkezete egyszer, mint azt már Heritsch
is megemlíti, nem olyan komplikált, mint a Dibunophyllum yüi esetében.

Leletünk, bár a H e r i t s c h-féle mülleri fajhoz áll a legközelebb, és
bár ezt a Kárpátokból szintén kimutatták, mégis vannak egyes bélyegek,
melyek nem egyeznek meg vele. A nagysá gméretek megfelelnek, de míg
Heritsch a típusban 40 I. r. sövényszámot ad meg, az én csonka pél-

dányomban, még kiegészítve sem jön ki ez a magas sövényszám.
Ezen az: alapon talán lehetne új fajnak tekinteni leletünket, de mivel

egyéb szerkezeti viszonyai megfelelnek a Heritsch által leírt típus-

nak, új fajnak nem tekintem. Lehet egy esetleges varieté®. Tekintettel
arra, hogy a lelet csonka, és egy 2—3 mm mészklemezkóben van benne,
és semmiféle más csiszolat nem készíthet belle, meg kell elégednünk
azzal, hogy e lelet hasonlít a Dibunophyllum müllerihez. de attól külön-
bözik is, viszont csonkasága nem engedi meg, hogy részletesebben, egyéb
jellegekre figyelemmel, bvebbet mondhassunk róla.

Genus: Polythecalis.

Az osziopocska környezetébl gombszeren kiemelkedik. Telepesek.
Az egyes polipok közt a határt megvonni alig lehet, olykor lehetetlen.

A kelyhek között ugyanis a terület mindig finom hólyagos zónarésszel
van kitöltve. Egy teljes és kétségtelenül megállapítható falrendszer hiány-
zik. Az epifhecának ez a rendszertelen volta, st hiánya a nemzetség leg-

jellemzbb bélyege.

Polythecalis rosiformis H u a n g.

(VIII. tábla 6. és IX. tábla 1—4. rajz.)

A bükki leletek korallos, algás, márgás és felkelte mészkben vannak.
A polipok átmérje 1 cm körüli, sok helyen látni bimbózást. E fajit

H e r ii t s c h az afrikai permibl említi.

A meg nem csiszolt kehely kör-, illetve szívalakú. Az ellensövény
táján szélesebb, a fsövény táján enyhén keskenyed. Az osziopocska
élesen kiválik, sövények száma 20-nál több. Fiatal egyéneken szintén
ennyi. Ezek az I. rend sövények lefutásukban kissé hullámosak.
II e r i t s c h az afrikai példányokból csak 12—14 elsrend és 11—13
másodrend sövényt említ. Mivel az I. és II. r. sövények megkülönböz-
tetése nagyon nehéz, az összeadott számadatok megfelelnek az én számo-
lási eredményeimnek, annál is inkább, mert Heritsch említi, hogy
olykor 25 sövényt is meg lehet számolni.
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Sövényrendszerképlete:

4 3

3 6 16 + e . f . 00 = 20 (kehely)

4 4

6 6? 20 + e.f.00 = 21 (kehely)

3
j

2?

8 i
6 19 + e.f .00 = 23 (bimbó)

Az cszlopoeska szerkezete bonyolult és változatos. Az ellensövény
eléri. Alakja hc-sszú, körtefonna és kissé decentrikus fekvés.
A H e r i t s c h által említett tüskéket a hólyagos zónában nem láttam.
A sövények rendszertelenül megvastagodhatnak, de a hólyagos zónában
elvékcnycdnak és elenyésznek. A II. r. sövények nem minden esetben
fejldnek ki de van arra is eset. hogy néhány III. r. sövény is kialakul.
Ez a II. rendek megkettzdése által jön létre. A fiatal bimbók a hólya-
gos zónán belül az anyakehely közelében képzdnek ki. Már igen fiatal

korban meg lehet figyelni az oszlr-nroska kialakítását a f- és a^ ellen-

sövény létrejöttét, és még négy melléksövényt, tehát az els nyolc sövény
kifejldését. Idsebb bimbókban már 28 sövényt találunk.

Hosszanti csiszolatban a hólyagos zóna hólyagjai nagyjából egyfor-
mák. Jól látható az oSzlopocska, a sövények és a disszepimentumolc is.

Az oszlopocska körül, a polipok alján fabulákat látunk, melyekhez oldalt

csatlakoznak a hólyagos zóna képletei.

ALegányi által a Bükkben gyjtött és a Heves-Egri Múzeum (tulaj-

donát képez óriás telepek méretei a következk: hosszúság 29 cm, magas-
ság 15 cm, szélesség 30X22 cm. Alakja felülnézetben kenyérforma, oldalról

enyhén felfelé hajló kifli. Két vége csonka eredetileg még nagyobb lehe-

tett. Egy másik telep átmérje 14X16 cm, vastagsága 6 cm, teljes és

gomba alakú.

Fekhelyük márgásodó szürke mészk.
Fajunk a C h i li s i a-meszek délkínai képzdményé ben és az Ala-

kba rh ess létben lép fel. Fzek a földtani résnek egyenértékek a texasi

Perinnites-zónával azaz a H e s s—L eonar d-féle képzdményekkel.

Genus: Liihcstrotionella.

Az eredeti küls kelielyfalon belül az egvénfejldés során ettl a

küls szegletes és rendszerint csipkézett faMól egy bels fal válik le.

mely rendszerint vékony és küraiakú. Oszlopocska az ellensövénnyel

összeolvad.

Lithcstrotionella sp.

(X. tábla 4—9. rajz és XVIII. tábla 1—3. rajz.)

A lelet fekete atodi mészkben van Crinoidea nyéltagck, Bryozoák és

egy Coninia lelet mellett. A kzet meglehetsen mészeres, összenyomott.

A megcsiszolt felület 3X4 cmk-en tartalmazza a korallnyomokat.

A cisszolatlan felületen számos, keresztben csiszolt 1
- 5 mm átmérj

kicsiny korallkehely van. Nagyrészük teljesen elmeszesedett, elkalcitoso-

dctt s fehérh’k a fekete mészkben, másrészük nem meszesedett el, viszont

alig-alig tnik k’ a fekete més. k anyagából.
A kelyhek 1 keresztmetszete a bels falon belül kör, vagy ellipszis-

A küls lalak sejts; eren érintkeznek egymással, min ( a t a Lithostro-

tionellckhan látjuk. Ezt tekinthetjük a kelyliek eredeti formájának.

Az egész kép az apró kelvlieket mutatja sr bryozoás benövéssel, amint

azt az ábrákon látjuk a X. tábla 4. rajzán.



A megszámolható sövények száma 11—15 közt váltakozik. Igen
eltérek a eyathophyllida. stádiumtól amennyiben rövidek, egy részük
bunkósan végzdik, az ellensövény jól fejlett és szomszédjai is. Inkább
polycoelicla típusúak.

Sövényrendszerképleteik:

2 3 3
1

2 3 2 2 2 2 1 2 2

2 2 3
í

2 1 2 3 3 2 2 2 2

Az eredeti telepet Bryozoa ntte körül és át. Az egyes Bryozoa-
ágacskák helyenként széttolták az egyes polipokat. Néhány polipcsbe is

behatoltak, s azt teljesen ki is töltötték. DLsszepimentum nem volt meg-
figyelhet.

E szendri-hegységi lelet elfordulása mindenképpen a karbonra utal.

Genus: Petalaxis.

Köteges, vagy tömör koralltörzsek. A polipok oszloposak, vagy hen-
geresek. S ámos rövidebb és hosszabb sövényük van. Az oszlopocska nyél-

alakú (síiyliformiis) és a központban van. A nemzetség a karbónkorú
rétegekre jellemz.

Sok mindenben hasonlít a Lithostrotion nemzetségre, de attól eltér

a következkben: mindkét eredet és rend sövények elérik az epithecát

és egyforma vastagok. Küls hólyagos zónájuk van. Ezt mindkét rend
sövényeik keresztezik. A hólyagos zóna bels része egy bels falat képez.

A mélyen lév tahulák kúpalakúak, vagy gyengén felfelé íveltek.

Ez csak hosszmetszetben látható. Az oszlopocska oldalt összelapult.

Vaughan 1905-ben a Lithostrotionok egész modifikációs sorozatát
állapította meg. Ezek az egyszer populatív-variációs eltérések a. Peta-
laxis nemzetségre is vonatkoznak. Ebben megegyezik a két nemzetség.
Lényegében véve eltér azonban a két nemzetség egymástól abban, hogy
a Petalaxisoknak bels faluk van, a L i 1hostrot

i

onok n ak nincs.

Petalaxis timanicus Stuckenberg.
(IX. tábla 5—7. rajz.)

(Cystophora biseptata D o b r u 1 j u bov a: The corals of the upper
Carboniferous of the western slope of the müldle Urals and their stra-

tigraiphic importanee. Transaet. All. Un. Soc. Rés. Institut Econom. Mine-
ral: Fasc. 103. Morkow. 1936. p. 37. Tab. 23. Fig. 59—61.)

Az egyetlen nagyboronáslápai példány 14X7 cm széles és 5 cm vastag
darab. Felszíne jó megtartású, csiszolatkészítés vízszintes irányban nem
volt szükséges. Maximális kehelyátmér 13 mm. A kehelysarkok összetalál-

kozásánál gyakran van egy 2—4 mm-nyi hólyagos zóna. Egyébként kes-

keny, hólyagos zónával a kelyhek méhsejtszeren érintkeznek egymással,
s így 4—5—6 szögletekké válnak. Egymás közti határon mély árok húzó-
dik a falnak megfelelen. A kelyhek eredetileg mélyek, központi részük
süllyesztett, és e központi részbl az oszlopocska kiemelkedik. A kelyhek
közti határrész kiemelked, a sövények innen erednek.

Stue k e n b e r g szerint 14—18, H e r i t s c h szerint több, sajátt meg-
figyeléseim szerint a sövények száma 25. Az I. és II. rend sövények
száma megegyezik.

Az oszlopocska közepén egy központi lemez van. Ez a f- és az ellen-

sövénnyel egyaránt összefügg. A különböz szerkezeti elemek változatos-

sága egy telepen belül is elég nagyfokú.



40

Az I. r. sövények és az oszlopocska közt- gyakran harántlemezek van-
nak kifejldve. Az I. r. sövényeket egy megvastagodott kólyages zóna
lezárja. Ez képezi a bels falat, melyet a II. r. sövények nem lépnek túl.

Az I. r. sövények elérik az epitkecát. A bels falon belül pedig gyakran
megvastagodnak. A II. r. sövények nem minden esetben fejldnek ki,

és nem minden esetben egyformák. Olykor kétszer alakultak ki a kehely
szélén s ezáltal létrejönnek az úgynevezett segédsövények, vagy III. r.

sövények is, akárcsak az Orionastraea breviseptata fajban.
Az cszlopocska központi lemeze olykor görbült lefutású. A polip bossz-

csiszolatában jól látható a harántlemezekbl felépült cszlopocska. Szélén
a megvastagodott bels hólyagos zóna által képezett bels fal van. Ezt
veszik körül a sövények hosszmetszetei.

Ez a faj a borsodi bükki paleozoikumban felette ritkának bizonyult.
Gyér elfordulása, st mondhatjuk egyedüli elfordulása talán arra utal,

hogy minit karbonkorú faj: immár csak kevesed-magával húzódott át a
permbe.

Sövényrendszerképlete

:

3 3 3

4 13 + e.f .00 = 17 (kehely) 4 5 15 + e.f .00 = 19 (kehely)

Família: Polycoelidae.

Zaphrentoid formák. Nagyság tekintetében a sövények igen kidiffe-

renciálódottak. Számuk nem sok. Oszlopocska hiányzik. A primárius, azaz
prctoszeptumok kialakulása kifejezett. Harántlemezek kifejldtek, fer-

dék, vagy gyengén kcnkávok. A küls disszepimeniális zóna ritkán fej-

ldik ki. Csak a Prosmia nemzetségben találni rá. Kis- és középnagy-
ságú, magányos, kúp-, vagy hengeres polipok. Bázis felé elhajlók.

Subfam: Polycoelinae.

Fsövény kicsiny. A két oldalsövény és az ellensövény jól fejlett.

Küls disszepimentális zóna vagy hiányzik (Polycoelia). vagy megvan
(Prosmilia). E két csoport sövényrendszere azonban azonos.

Genus: Polycoelia.

Periferikus d :sszepimeníum zóna nincs. Különben jellemzését lásd az

alosalád leírásában.

Polycoelia mályinkae n. sp.

(XI. tábla 4—6. rajz.)

Disszepimentális zóna a periférián nincs. A Schlndewolf által

részletesen leírt fajok közül egyikkel-másikkal csak részleteiben egye-

zik meg.
A 19—21-es sövényszáma a Polycoelia compressával egyezik meg.

A test hosszú eilindrikus alakja a Polycoelia graciliséyel egyezik meg.
A f- és mellékquadránsokban megegyez sövényszámaival a Polycoelia

profundával egyezik meg. Más bélyegekben e fent említett fajtoktól lénye-

gesen ebér. Valamennyi protoreptuma nagy és k'vívó. A metaszepfumok
is jól fejlettek. Kis sövényeik nincsenek. A fsövény nagy. Mellék-

sövények hosszúak.
Ezen az alapon a leletet új fajnak kell tekintenem, és egyetlen eddig

;smert lelhelyérl Polycoelia mályinkae-nak nevezem el.

2

4
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6. ábra. Polycoelia-PleropliyUurp, sövényrendszer kialakulása. Pl. = PleTophyl-
lum; F,o = Polycoelia; Pol — Plerophyllum Polycoelia. juv. Pe = Pentaphyllum.

Sövényrendsze rképlete a. következ:

17 + e.f .00 = 21 (bázis)

Polycoelia profundiformis n. sp.

(XI. 'tábla* 7—8. rajz.)

Ez a szintén mályinkaii lelet raárgás mészkben volt beágyazva. Egyik
oldalával szabadon feküdt. Könnyen kipreparálható volt. A példány telje-

sen ép, hossza 15 mm. Bázisa hegyes, könnyen hajlott. Termete karcsú.
A 15 mm hosszú polip kelyhében egy búmbózás által ntt új polipegyén
volt, mely elérte a 9 mm-t. Ennek az új egyénnek kehelyátmérje 13 mm.
Az új polip bázisában készített csiszolatból jól felismerhet képet nyertem.
A hosszú ellensövény mellett három, illetve négy sövény volt jól kifejldve,
a fsövóny mellett 7 és 5. Mivel a Schindewol f-féle Polycoelia profunda
(G e i n i t z) sövényrendszerképletének típusa eltér az én példányométól,
nem azoncsíí'hattaim a két fajt. A Polycoelia profunda (Geinitz) sövény-
rendszerképlete a következ Schindewolf szerint:
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Példányomban a törött fsövény hosszú, és eléri a két oldalsövény
által alkotott ívet. Sövényképlete az én példányomnak a következ volt:

7 5

3 4 19 -j- e.f .00 = 23 (bázis)

Fajunk küls héja vékony. Külseje hosszbordázott, és a bimbózási
növekedési vonalak 5 kérésztredt képeznek, az új polip egyénen hármat.
Az új polip egyénen egy újabb bimbó kezdeménye volt, mely azonban
a kipreparálás alkalmával tönkrement.

Polycoelia hungcirica n. sp.

(XII. tábla 12 rajz és XIX. tábla 7—9. rajz.)

A nagyvisnyói 1. sz. vasúén (bevágásból származó polip hossza 1 em.
A kehely átmérje 9X10 mm. Derékban átmérje 8X7 mm, 'tömpe bázisa
pedig 4X5 mm átmérj. Kevéssel hajlott, szubciFindrikus, a bázis felé

lassan szkül. A polip külseje finom hosszanti bordákkal; keresztlzdé-
sek nincsenek.

Kehelycsiszolatában jellemz a rendkívül hosszú éli ensövény, mely a
központig ér el és enyhén bunkós és kissé meghajlott. Az ellensövény mel-
leti melíéksövények kiszélesed bázissal futnak bele az epithecába,
A többi sövény bázd~a nem kiszélesed. Az ellensövény melletti sövények
még aránylag hosszúak.

A fsövény igen piciny. A sövények száma a kehelyben mindkét pél-

dányban 23. Ide valamennyi sövényt beleszámítottam.
Az épeub pélcányon elkészítettem a bázisé siszolaitot is és ennek alap-

ján a sövényrendszerképletet a következkben állapítottam meg:

20 + f.e.00 = 24 (bázis)

A bázisban az ellensövény lerövidül, de rendkívül megvastagodik.
A fsövény ellenben sem el nem tnik, de nem is lesz sem hosszabb,
sem vastagabb. Az oldalsövények viszont elcisökevényesednek, és a mel-
léksövények fejldnek ki igen ersen. Több közülük össze is n a központi
végükkel. Az alsó szelvényen az epitheca hullámos vonalú, megfelelen
a sövényvégzdéseknek.

Az epitheca kifejldése a csonkább példányomban nem egyforma, de
vastagságában való változatossága talán az erózió munkájának tudható be.

Subgenus: Tetrcilosnia.

Fsövény jól fejlett, egyenl fejlettség a többivel. Kifejlett koruk-
ban csak négy protoszeptumuk van, a többi teljesen elcsökevényesedik.

Pclycoelia (Tetralasma) cf. quadriseylata Schindewolf
(XIV. tábla, 9. és 10. rajz).

A mályinkai lelet elmárgásodása igen ers volt. A polip ezért túl köny-
nyen volt csiszolható. Ellensövénye viszonylagosan hosszú, baloldali oldal-

sövénye T alakban elágazó. Fsövény viszonylagosan rövid, mellette egy
melléksövény még fennmaradt. Ezen kívül van még három sövénye, jobb-
oldalt. Az ellensövény és a jobboldali protoszeptum közöitjt: van egy F alakú
sövénye.
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Báz'shoz közeli cs iszólalál'an vastag gyrt fal látható. Ezen az ellen-

sövény-szektorban 5 vagy 7 sövényt látni öszegyrt helyzetben; a
isövény néni volt kivehet. A polip külalakja szubcilindrikus és oly
ersen márgásedott, hogy a hosszesíkoltságra és a kereszlcsíkoltságra
nézve nem mondhatok lényegest. Sövényrendszerképlete különben a
következ

1 1 0 1

0 1 3 + e.f .00 = 7 (kehely) 1 1 3 + e.f .00 = 5 (bázis)

’A Schindewol f-féle típustól eltér abban, hogy szubcilindrikus,
nem „kege!förmig“. Csonka hossza 15 mm ami kiegészítve megfelelne a
S c h i n de w o 1 f-féle 20 nrm-es adatnak. Átmérje 10X12 mm ami a
Schindewol f-iéle adatnak (14 mm) megfelel. A fal vékony, bár a
bázisban az én példányom fala megvastagodott, ami lehet az csszeprése-
ldés következménye is: hc-srzcsikolt a S c h i n d e w o 1 f-féle példányban
nincsenek, az én példányomon nyomai mutatkoznak. Schindewolf
szerint a fsövény a polip komkáv oldalán fejldik ki.

A különbségek és megegyezések miatt a teljes bizonyosságé azonosí-
tást nem tarlom helyén valónak, de a jellegzetes sövényrendszer alapján
példányom mégis csak a Schindewolf által leírt fajhoz hasonlít a
legjobban.

ftenus: Prosmilia.

Periferikus disszepimentum-zóna van. Ellensövény hosszú. Perm.

Prosmilia sp.

Két csonka leletben az ellensövény jól látható. Küls disszepimentális
kötései révén valószín e két leletnek a Prosmilia nemzetségbe való tar-
tozása, bár a szendri példányban a küls disszepimentális zóna nem oly
elhatárolt mint a mályinkaiban, melynek Prosmilia jellege jobban kidom-
borodó. Minthogy azonban az irodalomban Schindewolf kiemeli,
'hogy a Prosmiliák lendkíviil változékonyak és úgy sövényrendszerük
mennyiségi, mint minségi változásokban széles variációs skálát mutat,
a két leletnek Prosmilia nemzetségbe való sorolása ez alapon is indokolt-
hali látszik.

A Prosmiliát a Szendri hegységbl is sikerült kimutatni, ezért nem
látszik kizártnak, hogy itt is megvannak a fels-karbonnál még fiatalabb
rétegek. Egyeben példányunk alapián ezt eldönteni nehéz mert felmerült
a kérdés hogy vájjon a permre jellemz Prosmiliák nem léptek-e fel már
a karbonban, és lehet, hogy a szendri példány egy ilyen elhírnök-fajtól
származik.

Á két Prosm ?7ia-töredéb képét lásd a X. tábla 13. és 14. rajzán, ahol a
13 rajz a szendri példányt ábrázolja, a 14. rajz pedig a mályinkai csonka
példányunk ellensövényét mutatja be.

Prosmilia cf. cyathophylloides (Gerth).
(X. tábla 10., 11. és 12. íajza.)

(Plerophyllum cyathophylloides Gerth: Die Anthozoen des Dyas
von Timor. Pál. Timor. Lei. 9. Abh. 16. p. .90. 1921. Tab: 146 (2) Fig:
13—14. — Prosmilia cyathophylloides Koker: Anthozoa uit hét Perm
van hét eiland Timor. Jb. Mijn. Nederl. Oost-Indie. 51. 1922. Verh. p. 29.
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Tab. 5. Fig. 5—11. Tab. 7. Fig. 1.; Tab. 9. Fig. 1. Tab. 10. Fig. 1—7., 9—10.,

1924. —• Prosmilm compressa Koker, u. a. u. o. p. 30. Tab. 2. Fig. 6.

Tab. 5. Fig. 4., 4a. Tab. 10. Fig. 8.)

Egy teljes egész polip került el Mályinkáról. Magassága 7 mm, kehely

-

átmérje 18X14 m. Bázis felé Kátéién szkül, bázis hegyes. Alig hajlott.
Bázis csiszolatábam kitnen IáJtszik a jellegzetesen hosszú ellensövény s a
disszepimen'tál s rendszer, mely nem egézen korlátozódik a perifériára. Az
ellensövény végének jellemz bunkó-sága is feltn, s az egész sövénynek
enyhe vastagodása. A II. r. sövények kicsinyek, csak a bázis felé növeked-
nek meg. Itt, a polip bázisa körül az I. r. sövények is meghosszabbodnak.
A központot sztereoplazmatikus anyag foglalja el. Fiatal, ontogenetikus
állapotban a disszeptimentnmos zónarendszer srbb, a kehely szintje felé
a szélekre húzódik vissza.

Schindewolf a sövényrendszer-képleteket a következkben adja:

4
j

4 5
|

4 3 8

4 ! 4 5 I 6 5 6

Az én egyetlen példányomban a sövényrendszerképlet a következ-
képpen alakult:

2 5

6 7 20 + e.f .00 = 24 (bázis)

Prosmilia He'enae n. sp.
(XVIII. tábla 6. és XIX. tábla 1—2. rajza.)

Márgás, mályinkai mészkbl kimállotlt polip. Hossza 14 mm. Kehely-
átmérje 11 mm. Bázisban 7X4 mm. Kívül hossz- és keresztcsíkolt, a peri-

ferikus disszepimentum-zóna kamrácskái fel vannak tárva, epithecája
nincs, vagy rendkívül vékony. A polip alakja a kehelyszimtben kiszélesed,
azitán hirtelen elszürkül és a polip teste a báz’s felé cilindrikus és csak
lassan szkül a bázis felé. Kb. négy keresztbarázda fut a testén végig, a
kehely felé a polip hajlik.

A kehelycsiszoiatban négy sor disszepi mentális kamrácskasor számol-
ható meg. a II. r. sövények ezen belül maradnak és nem érnek ki az utolsó
bels gy bl a központ felé. Az I. r. sövények a kehelyben sem érnek a
központig, ott egy többé-kevésbbé kis teret hagynak szabadon. Az I. r.

sövények közül több összeér a végén. Gyrn belüli disszepimentális
harántkötések gyéren elfordulnak. A kehelyben az I. r. és a protoszeptu-
mok egyforma kifejldések, de a bázis csiszolatban a négy protoseptum
már jobban megkülönböztethet. Itt az ellensövény Prosm'Üiára jellem-
zen megnövekedik, megvastagodik és vége bunkóssá válik. Vele szemben
a fsövény rövid, de kissé megvastagodott. Gyrn belüli disszepimentális
kötések varrnak a központi tér azonban még mindig jó részen szabad, a
sövények itt sem érnek össze. A küls disszepimentális zóna már csak
helyenként van meg a legtöbb részen hiányzik. A fajt gyjtjérl: Vereb
Iloná-TÓl nevezem el.

Sövényrendszerképlete a következ:

Kehelyben: Bázisban:

5 8 • 6

6 6 25 + e,f.00 = 29 6 5 24 + e,f.00 = 28
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Genus: Schréterio nov. genus.

Sem külön kidiffereniciálódott küls, vagy bels disszepimentális zóna
nincs. A disszepimentális kötések majdnem a középig egyönteten és egy-

forma srségben töltik ki a visceralis üreget. Az új nemzetségnek ez lenne
a legjellemzbb bélyege. Elien-sövény hosszú és hullámos, valamint az

összes sövények többé-kevésbbé hullámos lefutásiunk. Epitheca vékony,
vagy hiányzik, ezt nem tudtam pontosan megállapítani. A polip testalkata

nagy. a nagyobb formák közé tartozik. Magányos, egyetlen és kizárólagos

szendri hegyiségi elfordulása a karbonra ulíial. A nemzetséget gyjtjérl
nevezem el.

iS'chréteria megastoma n. isp.

(XII. tábla. 1. rajz.)

A szendrládi léiéit ersen kishengereit, fekete, lapos, réteges mészkben
fekszik. A lapos réteges mészk rossz csiszolhatósága miatt meg kel leit! elé-

gednem két keresztcsiszolattal, a hosszcsiszol alt megkísérlése elrontotta

volna két ritka leletünket.

Az els csiszolaton az átmér 34X20 mm. Elliptikus. A fsövényt az

ers bemeszesedés elfedi. Mindenesetre viszonylagosan íövid. Az ellen-

sövény jól fejiett és hosszú. Az I. r. sövények hosszúak és majdnem a
központig érk. A II. r. sövények szintén hosszúak, túlnnek az I. r. sövé-

nyek hosszának felén. Az I. r. sövények száma 34. Sövényrendszeiképlete:

6 6

8 10 30 + e.f.00 = 34 (kehely)

A II. r. sövények száma ugyanennyi. A disszepimentális rendszer
• 'kialakulása meglehetsen változatos és a kamrácskák sora 10-nél is több

lehet. A fsövény quadránsában a disszepimentális kötések nem közelítik
meg a központot annyira, mint az ellensövény szekto.ában A fsövény
tájékán a kamrácskák sora 4—6-ig terjed csak. A fsövény quadránsában
a kamrácskák szabályosabbak, mint .az ellensövény szektorában. ,

A II. r. sövényeken kívül találunk III. r. sövényeket is, ezek a II. r.

sövények villás elágazásaiból jönnek létre. Ezek is fleg az ellensövény
szektorában fejldnek ki. A középpontban cszlopocska nincs, van ellenben
sztereoplazmatikus lerakódás.

A második csiszolaton látható példány bryozoás mészkben fekszik.
Valószín, hogy az elbbi polipnak felsbb részébl származik, a kzet
szétütése következtében tárult fel. A csiszolatot csak ferde helyzetében
tudtam elkészíteni, így átmérje 30X40 mm. A polip széle ersen el van
kalcitosodva s következésképpen felületes ránézésre rendkívül vastag-
falúnak látszik, a valóságban azonban a visceralis kamrácskák tömdtek
el és csak az I. r. sövények végei láthatók jól, amint az üres, fekete mészk
anyagába a középrészbe benyúlnak. A megolvasható I. r. sövények száma
harmincon felül van. Ezenkívül még 10 hosszúra ntt II. r. sövény vég-
zdése is látható. Mivel a sövények itt nem hatolnak a központig, a felsbb
szintbl való metszetszármazás, esete valószín.

Míg az els csiszolat inkább a fejldés zaphrpntoid bélyegét viseli

magán, azaz az .alsóbb szintre jellemz, addig a második és magasabb
szintbl való csiszolat a cyathopbyllida stádiumhoz mutat hasonlóságot.

Subfamilia: Plerophyllirwe.

Az ellensövény csak fiatal korban van jól kifejldve. Késbb az egyéni
fejldés során elcsökevényesedik. A metaszeptumok („kis-sövények") a fej-
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lodéss során csak a korai stádiumban szárnyasán hasadt, levélkeformájúak.
Kifejlett korban a bels fal, valamint a disszepimentálls zóna nincs meg.

Genus: Plerophyllum.

A sövények jól fejlettek s az oldalsövények jelentségteljesen kitn-
nek a többi közül. A kehely mély s a felületi csiszolat nem dönt jelent-
ség és csak kis, szél ti, olykor csak csipkéz sövénykoszorú-képet tár
elénk. Ezeknek a felületi kebelycsiszolati képe fogaskerék-iaiakú képet
mutat, mert mint legfejlettebb stádiumban a sövények elcsökevényesedé-
sét árulják el. Ezért fontos ezeknél a bázis körüli csiszolat elkészítése is,

mert enélkiil a faji hovátartozóság megítélése lehetetlen, mert kehelykép-
csiszolatuk mind azonos jelleg azaz az egyéneknek idben a legfiatalabb
ontogenetikus mozzanatát mutáltják.

Subgenus: Plerophyllum.

Kifejldött állapotukban fsövényük hosszai és ennek megfelelen
többi proto zeptumai jól kikülönültek.

Az alnemzetség jellemzését különben lásd még a nemzetség-jellemzés-
nél bvebben.

Plerophyllum sp.
•

Ersen kétes leletek ezek, melyeknek részben csak a kehelyesiszolatát
sikerült elkészítenem, vagy melyeknek csak töredékes kehelyrészletei buk-
kantak el. Legtöbbjük a rossz megtartású szendri lelhelyekrl került ki,

ahol a továbbcsiszolás nem volt lehetséges.
Elkerültek Mályiinka Felsszlkövérl spiriferes, márgás mészkbl

(1950. gy.: Legányi—Kolosváry), Szilvásvárad—Éleskvárról bryozoás
beágyazásban 3.5 X 4 mm átmérvel, amint azt a XI. táblán a 11., 12.,

10. és 14. rajzok, valamint a XVIII. táblán az 5. rajz mutatja. Pontos meg-
határozásuk nem volt lehetséges, st egyetlen khelytöredékük még a
nemzetségi hovátartozóság fell sem mutatnak fel dönt bizonyítékot.
'(Lásd még XI. tábla 9. rajzát.)

Plerophyllum axistrale H i n d e.

(XII. tábla 2—11. rajz.)

A leletek fekhelye fusulinás, márgás, brachyopodás mészk és mész-
már?a (Mályinka). Nagyrészük kimállva fordult el a mályinkai fels-
szlkövei lelhelyen. Valamennyien kistermet polipok. Néhány élkéiül!
a nagyvisnyói 1. sz. vasúti bevágásból is. Méretek: magassága 11 és 16 mm,
kehelyátmérk 11 és 12X14 mm. Küls felületük hosszbordázott, mérsé-
keltebb fokú haránitövecskékkel. Az I. rend sövények száma 24 és 25.

A kehely igen mély. Sokszor a polip felénél mélyebb. Ezért a csiszolat még
a deréktájon sem mutat meghatározáshoz szükséges képet. A bázisban
készített csiszolat már jól mutatja hogy a sövények a központban össze-

futnak, dí'sszepimentum kevés és rendszertelen. A protcszeptumok vasta-
gabbak. A lsövény hosszú de a kis sövények lent is kicsinyek maradnak.

Ar, epitheca jól fejlett A polipok olykor ersen görbültek. Sövény-
rendvzerképleteibi egy a. típust, mutatja, a többi négy új varietásra utal.

Típus:

5

6

5

5 21 + e.f.00 = 25 (bázis)
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Varietas:

3
|

3 2 ! 2

4
!

4 14 + e . f . 00 = 18 (bázis) 4 5 13+ e.f.00 = 17 (bázis)

3 I 7 3
I.

5

4 !
3 17 + e.f.00 = 21 (bázia) 4 4 16 + e.f.00 = 20 (bázis)

S e h i n d e w o 1 f a következ képleteket adja:

Plerophyllum cl. radiciforme 6 e r t h .

(XIV. tábla 7. rajz.)

Polip hossza 16 mm. Kehelyátmérje 10X10 mm. Külseje hosszcsíkos,
testalkata karcsú. Bels ima fiatal ontogenetikus állapotot jelez. Az ellen-

sövény szektorában a sövények vastagabbak, mint a isövény körüliek.
A központi tér elég nagy és sztereoplazmatikus anyaggal van kitöltve.

Nagyjában hasonlít a Salt-Range mészkövekbl leírt Amplexus crista-

tushoz, mely minden valószínség szerint ennek a fajnak egy fiatal pél-

dánya A fsövény körül ugyanis néhány jellegzetes disszepimentális
kötés észlelhet. Lelhelye: Mályinka Felsszlköve.
Sövény* endszerképlete:

4 4

4 3 15 + e. f. 00 = 20 (bázis)

Subgenus: TJfinnia.

Olyan Plerophyllumok, melyekben a kifejlett korban a fsövény elcsö-
kevényesedik. Rövid lesz és ennek megfelelen csak a protoszeptumok
különülnek ki.

Plerophyllum (Ufimia) sp. indet.

Egy nagyvisnvói töredék. Egy másik ugyaninnen származó példány
13 mm hosszú, kehelyátmérje 11X10 mm. Külseje hosszosíkós. El en-
sövénye rendkívül hosszú. Utólag egy másik példány is került el, Má-
lyinka Felsszlkövérl való, ahol 1950-ben márgás, spiriferes mészkben
Legányi és Kolosváry gyjtötte.

Plerophyllum (Ufimia) longiseptatum (F r e c h).

(XI. tábla 13 t.. XII. tábla 13., 14. r., XIII. tábla 1—7 r. és XVIII. tábla 4. r.)

A leletek részben sötét kulciteres bükki mészkben, majd lapos, palás,
szürke szendri mészkben vannak. Kéthelyáitmérk: 10X6, 9X8 stb. mm.
Csonliák. Az ellensövény hosszú, disszep mentumokait nem láttam. Polip
hossza 14 mm. A bázis kissé görbült és alul a csdszoi atban (félkeresz'tmet-

szetben) a négy primárius sövény és még egy látszik. A hosszcsiszolatban
8 haránlMemez letiltását lehet látni, sa nos ü.edé,<kel tele lóvén részlete-

sebb, megállapítlhatóbb szerkezetet nem láttam. Egy másik példányban a
harántlemezek száma 11 körül vari. A bázisa letört csonka magassága
14 mm. A három utolsó harántlemezen hosszanti csíkoitság nyomai vehe-
tk ki. A íehér elmeszesedós az egész polipot körülveszi. A szendrládi
példányok közül egy polipot Bryozoák nttek körül.
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Általában véve a szendri példányok rossz megtartásnak, de viszony-
lagosan elég bven fordulnak el.

E faj sövényrendszerképletei a következk:

Schindewolf szerint:

4
j

4 4:4
4 3 4 4

Példányaim kehelycsiszolat a i alapján:

3 3 8
|

4

6 6 18 + e.f .00 = 22 10? 7? 29 + e.f .00 = 33

4? 4 5? 5?

6? 6 18 X e. f .00 = 22 5 5 20 + e.f. 00 = 24

Derékcsiszolat alapján:

6 25 + e. f .00 = 23

A mályinkai leletek kehelyfelületi csiszolatában szintén mutatják a
jellemzen hosszú sövényeket, a különösen hosszú ellensövényt. E vékony
sövények száma 27. Ebben a számban nincs benne a nem látható mellék-
sövények száma, de ha a meglév 5 melléksövény-számot megfelelen
kiegészítjük, a 40-es össz-övényszám kiadódik. E lelet közvetlen szomszéd-
ságában egy negyedrész kehelymaradvány került el 5 sövénnyel, ez négy-
szer véve kiadja a 20-at, a melléksövényekkel együtt szintén a 40-es

számít. Általában véve kistermet, karcsú, kúpalakú polipok, a leírás

szerint 22—25 vékony, kevéssé megvastagodott nagy sövénnyel. A f-
sövény rövid, mint az TJfimiákni által iban, az el ensövény annál hosz-

szabb. Fiatal korban nyílt interszeptális résszel, harántlemezkék ritkák,

a kis sövények pedig olykor meghosszabbodnak. A faj a S chinde wolf-
féle formósum-csoporttá tartozik.

Mieltt továbbmennénk, meg kell említenem, hogy az Ufimia alnemen
belül Schindewolf 3 csoportot állított fel.

1. persymmetricum csoport;

2 isophyllum csoport;

3. formosum csoport.

Az elst a sövények részarányos elhelyezdiése jedemzi, a másodikat a

kissövényeknek csupán ékalakú kezdeményekben való jelenléte és a har-

madikat az, hogy a kis sövények vékonyak és hosszúak.

Plerophyllum (Ufimia) baloghin. sp.

(XIII. tábla 9—10. rajz.)

A nagyvisnyói lelet márgás palában feküdt kimállva. Egy 4 mm vas-

tag korongból áll, 'teháit töredék. Mindkét felületét megcsiszolam. A kehely

osiszolata rendes Plerophyllum képét nyújtja, az alsó felületen 1állni a kis

sövények kicsinységét, teháit az isophyllum csoportra jellemz kialakulá-

sát. Fajunk hasonlít is aiz isophyllum fajra, de eltér valamennyi isophyl-

lum csoportbeli alaktól abban, hogy az ellensövóny hosszú marad. A polip

maga subcilindrikus, külseje finoman hosszbordázott, az elforduló haránt-

övék gyengén fejlettek. Sövények száma 22. A kissövények ókalakúak, a

többi söviény durván megvastagodott. A négy primánais sövény kikülönült-
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eége jól látható. A fsövény mellett vannak a legkarcsúbb sövények, az
ellensövényszektorában a sövények a központ eltt végeikkel össze-
olvadnak.

Sövényrendszerképlete a következ:

4 3

5 5 18 + e.f .00 = 22 (bázis)

Plerophyllum (Ufimia) longicontraseptatu

m

n. sp.

(XIII. tábla, 8. rajz.)

Ez a faj a S c h i n d e avo 1 f-féle pcrsymmetricum-Qsoportha tartozik.
A fsövény rendkívül rövid és a szektoi ában elhelyezked sövények a
hosszabbik polipátmér irányában megvonható szimmetria síkban a köz-
pont felé végeikkel összeérnek, illetve össze is olvadnak. Ebben a szim-
‘metriasíkban fekszik a rendkívül hosszú, egyenes és bunkós végzdés
ellensövény, melynek szektorában a többi sövények szintén bels végeikkel
összeolvadnak.

A polip hosszanti bordákkal díszített, kissé meghajló test, kereszt-
metszete pedig elliptikus. Leihelye: Nagyvisnyó, lsz. vas. bev. (márgapala).
Sövényrendszerképlete:

6 18 + e.f. 00 = 22 (bázis)

Plerophyllum (Ufimia) cf. cuneiseptum Schindewolf.
(XIV. tábla. 1—6. rajz)

A mályinkai leleltek kimállva feküdtek a felszínen, 4 darabot sikerült
találni. Az isophyllnm csoportba tartozik, sövényei rendkívül megvastagod-
nak s ez a sztei’eoplazmaltikus megvastagodás különösen a polip bázisa felé

ersödik s az ebben a szintben készült csiszolatokban az eredeti sövények
olykor nehezen láthatók meg. Néhány disszepimentális kötés is elfordul.
A sövények a központban, összefutnak és sztereoplazmatikus megvastago-
dásuk révén a polip központjában tömör képlet keletkezik, mely azonban
nem azonos a központi oszlopocskával. Itt a sövények többnyire egyforma
hosszúak, több azonban még a központ eltt párjával korábban összeolvad.

A hosszcsi-zolatokban kitnen látszik a kehely rendkívüli mélysége és a
nagy visceralis üregnek márgával és egyéb üledékkel való kitöltdése.

Így még a derékban is elkészített csiszolatak a rendes Ufimia-képet (tárják

elénk, de faji meghatározásra teljesen alkalmatlanok.
A bázis hegyes, keskeny, általában véve karcsú alakok. A hegyesen

végzd polip bázisa kissé elhajló.

Sövényrendszerképlete a következ:

I

3 3 2
!

3

3 3 12 + e.f. 00 =16 (bázis) 3 3 11 + e.f .00 = 15 (bázis)

Plerophyllum (Ufimia) rakuszi nmén nudum.
(XIV. tábla, 8. rajz.)

Raknsz idézett munkájának 168. oldalán a Nagyvisnyó melletti
I. számú vasúti bevágásból Vadász által gyjtött Ufimia-1 ír le. mint
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Ufimia sp. nox;.“-t A lelet szürke, márgás palában feküdt, képét is közli
munkája VII. táblája 16. ábráján. Ennek az ábrának másolatát közlöm
én is fenti ábrámon.

Bakusz leírása kivonatosan a következ:

„
Magányos korallpolip, hossza 12 mm. Alakja kúpos, kissé hajlott.

Kcbelyátmérje 10 mm, I. r. sövényeinek hossza 1—‘1,2 mm. E sövények
száma 24. A f- és eUensövény a kehely rövidebb átmérje irányában
fekszik. Egyformán ersen fejlettek. A II. r. sövények kevéskbé. A sövé-
nyek foltszeren állnak és ezt Bakusz jellemznek véli- Epitheea
vékony. Az új faj szerinte hasonlít az Ufimia carbonaria Stuckenberg-
iaiboz, ez utóbbi azonban nagyobb szélesebb és hosszabb is, és ersebb
sövényei is vannak. Disszepimentumok hiányoznak.

Sövényrendszerképlete:

5 20 -f e . f . 00 = 24 (kehely)

Genus: Pleramplexus.

^

Olyan Plerophyllinák, melyeknek csiak fiatal korban vannak jól kifej-
ldött sövényei, és élesen kirívó oldalsövénypárjai. Kifejlett állapotukban
-a sövényrendszer amplexoid, ami azt jelenti, hogy csökevényes, hogy
elvékonyodó elemekbl áll és hasonlít & többi elbbi fajok kehelycsiszo-
lati képében nyeit sövényrendszer kialakuláshoz.

Pleramplexus Vadászi n; sp.

(XIV. tábla 13—14. rajz.)

A mályinkai - márgás kzetbl kimállva egy teljes polip került el.
Csiszolás eltti teljes hossza 16 mm vet, kehelyátmérie 11X19 mm. Kül-
seje finoman hosszosíkois. alul a bázis felé keresztirányban ekapítotlt.

Legjobban hasonlít a Pleramplexus dissimilis fajihoz. A kehelvcsiszo-
lat rövid sövényeket mutat melyeket a kis sövények nagyság tekintetéhen
majdnem elérnek. A sövények redukált volta tehát már a kehelyben fel-

ismerhet, ami megfelel a nemzetség jellegének. Egészen a bázisban
elkészí fett csiszolat mutatott csak fejlettebb, fiatalabb korú sövénvrend-
szert. Itt a sövényeket egy nem teljes, vékony ,

disszepimentum gyr köti

össze. Az ellensövény bosszú. A mellette lev sövények v'szonvlag vasta-

gok. vagy pedig redukáltak. A redukció a fsövény szektorában még job-

ban észlelhet, maga a fsövény igen rövid. Az össz-övényszám 16, de

összeolvadnak és redukciók révén ez a szám nem egészen bizonyos. A sö-

vények a központban összefutnak, sztereoplazmatikusan megvastagodnak,
de központi korongot nem formálnak.

Sövényrendszerképlete:

4 12 + e.f .00 = 16 (bázis)

Genus: Amplexocarinia.

A sövények egy részének bels végzdései a szomszédos sövényekkel,

ívelésekké 1 vanak összekötve. Olyko: kevés sövény a központ felé szaba-

don végzdik, átívelés nélkül. A II. r. sövények jelentéktelenek. A dissze-
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pimentális í'endszer egy vagy két körgyrbl áll, mely a sövényeket alul

összeköti. 21 fajuk, illetve alfajuk közül 16 permkorú. Magányos, de cso-

portosan él korallok voltak.

Ampiexocarinia sp.

(XV. tábla 2—9. rajz, XVI. tábla 13. és 14. rajz.)

A kizárólagosan szendröi leleitek fekvhelye általában véve szürkés,
márgás, bryozoás. palás mészk. A polipok keresztmetszete ovális, vagy
köralakú, átmérjük 9X6, 12X9 14X7 mm. Ersen el vannak meszesedve,
rossz megtartásúnk. Sövényszámuk 24 körül van.

Egy kdarabban 3 is elterünk Átmérjük 8X4, 5X3, 12X6 mm.
Megolvasható sövényszámuk 13, 19, 30

Amit e leletrl el lehet még mondani, az részben a nemzetség-leírás-
ban bennfoglaltatik. fajra való meghatározásuk azonban nem volt lehet-

séges. Csupán azt lehet még megjegyezni, hogy a. H e r i t s c h által fel-

sorolt 21 faj közül méret és sövényszám tekintetében azoknak az adatait
közelítik meg, melyek részben permkorúak, részben karbonkorúak. Mint-
hogy azonban ez a nemzetség a . bíikklhegységi permbl teljesen hiányzik,
valószínnek tartom, hogy jelenlétük a szendröi kzetekben karbonkorra
utal. A süthegyi példány 10 mm átmérj keresztcsiszolatot áldott s mivel
ez az egyetlen példány volt az, mely a továbbosiszolást lehetvé tette, az
alsóbb szintekben még egy 9X6 mm-es felülethez jutottam. Ebben a csi-

szolatban a központig ér sövényrendszert figyeltem meg s itt a megszórn-
ia ható sövények száma 31 volt. Egyezett az elbbi felület sövény-zámával.
Ugyanebben a kdaiabban találtam több „Amplexus11 jelleg és bimbó-
zásban lév korallpolipot. melyet azonban alig megkezdett csiszolással

nyomban elvesztettem, minthogy a leletek ezekben a kzetekben olykor
annyira silányak, hogy minit a lehelet, mindjárt a csiszolások kezdetén
eltnnek. *

.

#

Rakusz idézett munkája 169. oldalán több töredék alapján leír egy
bizonytalan Amplexus fajt, melyet a Zaphrentida családba osztott be. Ez
is a Nagyvisnyó melletti I. számú vasúti bevágásból származott, ugyan-
onnan, ahonnan Rakusz „Ufimiája“.

A leletek csszer rövid töredékek, átmérjük 9 mm. Rakusz jel-

lemznek tartja, hogy külsejükön a hosszanti bordázat hiányzik, felületük
sima és csupán rendszertelen harántcsíkok futnak rajta végig. Rakusz
megemlíti, hogy a leletek az Amplexus coralloides Sowerb y-fajhoz
hasonlítanak leginkább A kehely fala igen vastag amennyiben 1—2 mm-t
is elér. A sövények rövidek, disszepimentum is elfordul.

A Szendröi hegységben, Büdöskút-pusztától délkeletre, 1 km-nyire
bryozoás mészkben, a vasútmeniti kis kfejtben 1950-ben hasonló leletet

találtam, melyet azonban rossz megtartása miatt csak függelék gyanánt
említhetek. A lelet egy bimbózó polip halvány nyoma, melyhez hasonló
elkerült a Süthegy délkeleti oldalából is (lásd Amplexocarinina sp.

leírásánál és a XV. tábla 1. rajzán).

Subfamilia: Endotheciinae.

Polyioelidák jól differenciált protoszeptumokkái. Fiatal korukban az
ellensövény is jól fejlett, az ontogenetikus fejldés során azonban elcsöke-
vényesedik. Egy valódi bels fal kifejlett korban is megmarad. E falon,

kívül azonban a disszepimentum zóna még hiányzik.

4
*
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Genus: Endothecium.

Oldalsövények hosszúra nttek. A f- és ellemsövény viszonylag egy-
aránt rövid. Elfordulásuk a permre jellemz.

Endothecium cf. decipiens Koker
(XIV. tábla 15—17. rajz

)

A mályinkai kimállt polip fekhelye fus^linás, márgás, hraehyopodás
mészk. E faj a nemzetség egyetlen eddig ismert faja. Leletem sajnos
csonka, kehelyátmérje csiszolás után 12X14 mm. Eredet le? hajlott polip,

magassága 12 mm. De kiegészítve 25—26 mm lehetett. Kli séjén linóm
hosszanti bordázat fut végig, keresztben pedig 5 harántöv díszíti.

Sövények száma 27. A leírás szerint 23—25. A kis sövények nem nttek
meg, ami arra utal, hogy a talált pé'dány még nincs teljesen kifejldve.
Ep theea nem vastag, átmetszebe hukámos. A sövények között a nemzet-
ségre jellemz bels fal alakult ki és az ellen- valamint a fsövény a szom-
széd sövényeknél rövidebb. A kehely közepe üres, szórványosan egy-két
disszepimentum is kiképzdött.

Apró részleteiben fajunk eltér a Koker és Schindewolf által
leírt példányoktól, de úgy vélem, hogy lényegében megegyezik azokkal.
Erre utal, hogy sövényrendszerképleta és a Schindewolf által meg-
adott képlet egy sövénye híján egyezik.

'

Schindewolf*
4 1 4

5 !
4

Az én példányom:

4
I

3

5
I

4 16 + e.f .00 = 20 (bázis)

Fajunk jelenléte a Mályinka felsszltövei rétegek permkorúságát
valószínsíti.

Subfamilia: Peniaphyllinae.

A négy primarius sövény (protoseptae) kifej dése kikülönült, túlfej-

lett, vagy részben ennek ellentéte: elcsökevényesedett.

Genus Pentaphyllum.

Ellensövény hiányzik, vagy ontogenetikus fejldés során csak késbb
fejldik ki. Bels fal nincs. Diszepimentum zóna szintén hiányzik. Ersen
csak az oldalsövények fejldtek ki, fsövény nagy, (subgenus Pentaphyl-
lum). Európa, fels-perm.

Subgenus: Tachylasma.

Fsövény visszafejldött.

(Folytatását lásd az 1951. 4—6. számban.)
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Tábla-magyarázatok.

I. tábla

:

Syringopora. A fels négy sorban csövek keresztmetszeti képeit látjuk.

Középen kél cs a kommiszzurában ábrázolva. A negyedik sorban
középen csövek kérész.metszetei a felszínen egymás szomszédságá-
lban. Jobcszélen négy hosszanti átmetszet képe. Az alsó három
sorban csövek hosszmetszeti képeit látjuk a haránilefutású tabu-
iákkal és néhány lumenbe nyúló tüskeképlettel. Balszélen középen
ktimállott bázisok csoportja. Ers nagyítás.

II. tábla :

l=Syringopora cshosszmetszet fabulákkal.
2=Syringopora cs ferdén metszve, felül a lumennél.
3=Syringopora báz's hosszmetszet.
4=M rchelinia sp. cshosszmetszet tatbulákbal és két pórussal.
5=Michelinia cshosszmetszetek tabulákkal.

6, 7, 8 9—Michelinia sp. cskeresztmetszetek különféle nagyításban
a kzet felszínén.

III. tábla :

1

—

5=Waagenophyllum indiaim kueichowense kelyhek, polip és

„ hos.zmetszet.

6—

-7=Waagenophyllum indiaim mongoliense-
8=Waagenophyhum columbicum .

9=Waagenophyllum cf. gerthi (bimbózásban).

IV. tábla

:

\—Waagenophyllum columbicum derékcsiszolat.
2=Waagenophyllum chv ralicum kehely.
3—

4

=Lonsdaleoides bükkiense (kehely).
5

—

Lonsdaleoides bükkiense bázis csiszolat.
G=Siphonophyllia sophiae bázis átmetszet.

V. tábla :

1—3=SiphonophylUa sophiae kelythek; (f=rfsövény; e=eíllensövény).

1—

rl=Bradyphyllum sp.

VI. tábla :

1 3. 4=Siphononhylia cf. ruprech'i kehely.
5=S í'phonophyilia cf. ruprechti bázis. A csillaggal jelzett rész a

4. rajz megfelelen jelzett részének felel meg.
2

—

Campophy.him a szabadbattyáni kszárhegyrl. (Kereszt- és

hosszcsiszolati kép.) Fél kehelyátmetszet és ferde hossz-
csiiszolat.

G=SiphonophyVia nihitini bázistájéki átmetszete.
7

—

8^Siphonophyllia nikitini kehelyképletrészletek.
9—Siphonophyllia nikitini bázis keresztmetszeti képe.

VII. tábla

:

1

—

Siphonophyllia nikitini hosszcsiszolat.
2

—

Siphonophyllia sp. indet.
3

—

Siphonodedron sp. Dédes melll.
4

—

5—Siphonodendron sp. Csokva melll, Heritsoh szerint.
6

—

Caninia sp. Heritsch szerint.
l=Caninia sp.
8

—

9— Caninia Iciaeri major kehelyképrészlötei.



Vili. tábla :

l=Caninia kiaeri, major báziscsiszplati. képe.
2—Siphonophyllia, nikitini deréktáji csiszolat! képe.
3 és 5—Dibunophyllum yiii-

4=Dibunophyllúm aff. mülleri
&—FolythecaUs rosiformis hosszcsiszol ati képe.

IX. tábla

:

1 és ‘.4—Polythecalis rosiformis kehelyképei.
2—Foly hecalis rosiformis hosszmetszeti képei.
3—Polythecalis rosiformis bimbó. f=fösövény. e=elí’.ensövény.
5—Petalaxis timanicus hosszanti átmetszeti képe.
6—Petalaxis timanicus kehelyképe.
7=Petalaxis timanicus központi oszlopocskája megnagyíbva.

X. tábla :

1—

3

=Caninia kiaeri minor.
4

—

9=Lithostrotionetta sp. kelyhek.
10=Frosmilia cyathophylloides polipja.
11=Frosmilia cyathophylloides kehelyátmetszete.
12—Prosmiilis cyathophylloides bázisátmetszete.
13—Prosmilia sp. a Szendri hegységbl.
14—Frosmilia sp. a Bükkhegységbl.

X/. tábla:

l=Caninophyllum sp.
2—

3

—Caninia cf. pannonica polipok.
4=Polyce ia mályinkae bázis keresztcsizolat-

5—Polycoelia mályinkae derékesiszolat.
6—Polycoelia mályinkae polipja.
7=Polycoelia profundiformis bimlbózó polipja.
8= Folycoelia profundiformis bimbójának báziskeresztcsiszolati

képe.
9—Plerophyllum bázis.

10

—

12=Plerophyllum kehelyrészletek.

13—Plerophyllum (Ufimia) longiseptahim.
14=Plerophyllum sp. báziskép.

XII. tábla :

l=Sehréteria megastoma kehely.

2, 3 4—Plerophyllum australe polipok.

6, 1—Plerophyllum australe kelyhek.
5, 8, 9 10, 11=Plerophyllum australe bázisok.
12=Polycoelia hungarica kehely.
13. 14 Plerophyllum (Ufimia ) longiseptatum? (Bükk).

XIII. tábla :

1. 3, 5, 6 i—Plerophyllum (Ufimia) longiseptatum kelyhek (Szend-
ri h.).

2, 4=Plerophyllum (Ufimia) longiseptatum hosszcsiszolati _képek.
8=Plerophyllum (Ufimia) longocontrase.ptatum bázis.
9—10=Pierophyllum (Ufimia) baloghi.



XIV. tábla:

1. 2—Plerophyllum (Ufimia) cuneiseptum polip-hsszcsiszolati
képek.

3, 4, 5, ^—Plerophyllum (Ufirma) cuneisep'.um báziskeresztcsiszolati
képek.

7=Plerophyllum radiciforme.
H=PlerOphyllum (Ufimia) rakuszi kehely, Rakusz után.
9=Folycoelia (T.) 4—septata kehely.
10=Polycoelia T.) 4—septata kehely.
H=Pentaphyllum variabile polipja.
12=Pen.taphyl.um var.abile alsóbb szintjébl egy kérész'. csiszolat.

13—Pierampiexus vadászi bázis.
14=Pieramplexus vadászi kehely.
15=Endothedum decipiens kehely.
16=Endo» hecium decipiens bázis.
17= Endothecium decipiens polipja.

XV. tábla :

l=„Amplexus sp.“ bimbózó polipja szendri agyagban.
2—3=U. a- kzetbl Ámplexocarinia sp. (derékcsiszolat).

4, 5=Ámplexocarinia sp.
7—8=Egy Ámplexocarinia két csiszolata.
9—Ámplexocarinia sp.

XVI. tábla :

1

—

2=Carcinophyllum wichmanm kehely és bázis,

3—Carcinophyllum wichmanni kehely.
4—Carcinophyllum wichmanni polipja.
5=Sinophy lum gracile kehely.
6=iSinophyllum gracile bázis.
7

—

8—Phineus confiuentiseptatus polipok.
9. 10=Fhineus confluentisep'atus kelyhek.
11. 12—Phineus confiuentiseptatus bázisok.
13.. 14=Ámplexocarinia sp.

XVII. tábla :

1—Siphonophyllia sp.
2—Caninia hosszme szét. (Keresztm 1. XIX. t. 10. r.)

3=Caninia sp. (Szendri hegységbl).
4=A 2. rajzon hs zm°t-zeuD>en áorázolt pld. polipja és szomszédja.

(Keresztmetszete XIX. t. 10. r.)

5—

9

=Palaeacis oblusa legányii telepek.
10—Circopora? velré-z rácsozata nagyítással.
11—12=Circopora sp. K=kéregrészlet.
13—Palaeacis obtusa legányii egy kehely félig foetömdve.

XVIII. tábla:

1—

2

=Lithostrotionella sp. kelyhek-
3~Lithos> rotionélla kelyhe ferdén metszve ers küls fallal.
4=Plerophyllum (Ufimia) longiseptatum.
5=Plerophyllum sp. !

6—Prosmilia helenae polipja.
7=Siphonophyllia nikitim bázisa (nem csiszolva!)
8—Siphonophyllia sp. kehelytöredék.
9=Polycoelia sp. Kisboronáslápáról.



56

XIX. tábla

:

1—Prosmilia helenae kehely.
2=ProsmiHa helenae bázis.
3—SiphonophylHa sophiae hosszmetszet.
4

—

SiphonophylHa sophiae bázis-közei 9X8 mm.
5—Siphonophyllia nikilini bázis-kö;el 9X8 mm.
6=Folycoeha sp. deréktáji keresztcsiszolata.
l=Polycoelia hungarica bázislkép. «

8—Polycoeda hungarica kehelykép.
9=Polycoelia hungarica polipja.
10=Camnia sp.

(Az ábrákat szerz rajzolta természet után.
Eredeti nagyságuk a szövegben)-
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Növénymaradványok Eger harmadidszakából*

PÁLFALVY ISTVÁN

Bevezetés.

Eger környékérl Ettingshausen, Stur és Udvarházi
ismertetitek néhány snövényt. Ezeknek alapján, azonban nem alkothatunk
fogalmat arról a gazdag flóráról, mely a harmadidszak folyamán hazánk
e táján élt.

Az egri, volt Wind-féle téglagyári agyagföltárás smaradványokban
igen gazdag fels oligoeén anyagában gazdag sflóra is van, amely rész-

letes vizsgálatra érdemesnék mutatkozott. Ez az anyag részben a buda-
pesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Növényrendszertani és

Növényföldrajzi Intézetének 1948. évi, részben Legányi régebbi, rész-

ben pedig saját gyjtésem.
A feldolgozás folyamán a vizsgált smaradványokat a Magyar Nem-

zeti Múzeum palaeobotanikai gyjteményében (MNMPB) lév, szintén
Legányi gyjtésébl származó, néhány meghatározott egri anyaggal
is összehasonlítottam.

A vizsgált anyagok átengedéséért és munkám közbeni készséges támo-
gatásáért professzoromnak, Andreánszky Gábor egyet. ny. r. tanár-
nak tartozom köszönettel.

Rétegtani leírás.

A borsodi Bükk-hegység déli oldalán Eger délkeleti városszélén, a

Makiári út mellett, a Mereng-dombvonulat végén van a volt W i nd-féle
téglagyár agyagfeltárása, mely a hazai fels oligoeén fauna és flóra egyik
régen ismert, igen gazdag elfordulási helye. Földtanilag fleg telegdi
R o t h K., id. Noszky és Schréter tanulmányozták.

B ö c k h J. az egri téglagyárak agyagnyeribl begyjtött fauna alap-
ján (7. p. 223.) e rétegeket az akkori tudományos felfogás szerint a fels
mediterránba helyezte. Telegdi R o t h K. a Koch Emlékkönyvben (76. p.
125—126.) megjelent kritikai tanulmányában azt írja, 'hogy .,az egri kövü-
letes homokréteg faunája, a fels-oligocén legmagasabb részét jelzi" és
hajlandó a „W i n d-féle téglagyár agyagját (melyet már B ö c k h J. is

összefoglalt a kiscelli agyaggal) a kiscelli agyagnak nevezett rétegcsoport
legmagasabb részének tartani." Továbbá megállapítja, hogy „az egri gaz-
dag faunát szolgáltató rétegösszlet rétegtani egyenértéke a fels-oligocén
Pectunculus-os homok (tengeri) és Cyrenás (félsósvízi) agyagrétegeiben
keresend (77. p. 64)-“ Szerinte a fels-oligocén képzdmények regressziós
üledékek és „merben új faunát rejtenek magukban." Ennek a faunának
semmi kapcsolata nincs idsebb faunáinkkal, de benne gyökerezik már
miocén tengeri faunánk. Ezen az alapon a pectunculnsos homok és cyrenás

• Bemutatta a Magyar Növénytani Társaság 1949. február 1-én tartott G6. szaküléséu.



agyagrétegeink — különösen olyan faunával, mint az egri — méltán kép-
viselik a neogén kezdetét jelz aquit3ni emeletet

44

(77. p. 64). Gaál
(27. p- 18.) alsó-miocén korúnak (akvitani) tekinti az egri. kövületekben
gazdag rétegeket. S c h r é t e r (64. 137.) viszont faunisztikai alapon a
íels-oligocénbe helyezi a' rétegeket, azt mondva: „hazánkban az alsó-
miocén a burdigalai emelet rétegsorával kezddik és az akvitani-eimelet
elnevezést, mint a fels-oligocén katti emelet szinonimáját a miocén
nomenklatúrájából ejtendnek tartom 44

. (65- p. 17.) Ugyanakkor a réteg-
csoportra települ vulkáni por hullását a helvéti emelet els szakaszára
teszi, megemlítve azt, hogy a fels-oligocén rétegek és a riolittufa leülepe-

dése között tekintélyes idbeli hézag van. I d. N o s z k y (51. és 53.) leg-

újabb megállapításai szerint a szerves maradványokban gazdag fels-
oligocén fölötti folyami tarka homok-rétegösszlet (II. középs réteg-
csoport) • megfelel a salgótarjáni fekükavics tarka agyagszintnek (száraz-
földi. 3 kisebb tengeri ingresszióval). amelyre az alsó—riolittufa követke-
zik. Ezt a folyami homokréteg-összletet a miocén bázisának, a légalsó
akvitaninak veszi. A rétegtani leírásnál telegdi li o t h K. megállapításait,
vesszük alapul némi módosítással.

A délkeleti, 18° átlagos dlés rétegösszletet mintegy 117 m vastag-
ságban és többszáz méter szélességben tárták fel. A feltárás alján sárga,

majd kékesszürke fels-oligocén agyag észlelhet, közbetelepült finom sár-

gás homokrétegekkel és elég gazdag faunával. Ebben, a telegdi Roth K.
által x-el jelölt rétegesoportban növénymaradványok igen gyéren t: lát-

hatók. A feltárás közepe táján csillámós, finomszem szürkés agyagos
.homok az uralkodó, néhány finomabb agyagréteg-betelepüléssel. Telegdi
Roth K. az itt lév sízervésmanadványoks t tartalmazó homok.rétegrészt,

amelyben bemosott termések és levelek észlelhetk, k-val jelölte. A 'feltárás

magasabb részén (II. középs rétegek) mindinkább homokosabb, majd dur-

vábbszemü, homokos, laza, itt-ott kavicsos, faunában egyre szegényebb,
mintegy 30' m vastag réteg található, kismértékben elegyes vízi válta-

kozó vastagságú agyagbetelepüléssel. Ez már a teng>er visszahúzódásának
következménye. Mutatja ezt a rétegsor fels része is. amely részben elegyes

vízi, részben pedig édesvízi rétegeket tartalmaz. E^ek a növénynuradvá-
nyokban legdúsabb rétegek. Feljebb ismét vékonyabb agyagréteg követ-

kezik. ersen összeálló apró kavicsokkal, amely durvább szárazföldi anyag-
szállítást jelez. A rétegsort végül szárazföldi jelleg agyagösszlet és vul-

káni riolittufa zárja le.

Ezek szerint a téglagyár agyagfeltárásánalk fels-oligocén rétegsora:

III. Fels rétegek:

Alsó riolittufa (Salvinia, Alnus és Cinna-
momum sp.) a dombtetn.

0.20 m mytilusos-ostreás, apró kavicsos, li-

monitos hcmok, agyag és mészk.
Mytilus aquitanicus M a y. (telegdi

Roth ,gn“ szintje).

0.50 m barnásszürke agyag.
0.20 m oerithiumos, homokos agyag. Turri-

tella és Ostrea sp.-el (,jc“ szint).

2.50 m üres agyag és homok.
0.50 m szürke barnásszürke és élénksárga,

néhol limonitos agyagos homok és

agyag igen gazdag flórával (Os-

munda, Laurus, Juglüns, Quercus,



II. Középs rétegek:

I. Alsó rétegek:

Ulmus és Acer sp.-el) kovásodott
és szenesedett növényi részekkel.1.00

m réteges homok és agyag.
1.00

im cyrenas-imios világosszürke agyag,
Sequoia, Myrica, Cinnamomum,
Lastraea, Pteris, Leguminosa,
Rhanvnus levelek, termések és pál-

mák („u“ réteg).

1.00

im agyag, sárga homokos kaviesheágya-
zással, növényi törmelékkel.

10.00 m réteges agyagos homok, elszórt ho-
mokkonkréciókkal.

15.00 m durvaszem homok, helyenként nö-

vénymaradványokkal, kiékeld
kavicsközbetelepüléssel. („d“ szint)

5.00

m finomabb (homok.

Tengeri is z, e r v e sm a r a d v á n y o k
flelhelye:

5.00 m homokos agyag — Teliina —

.

0.50 m agyag törmelékes kagylóhéjakkal
(„a“ szint).

2.00 m ©sillámos szürke homok, Pinus, Jug-
lans, Quercus — bemosott Helix
sp. — (,k“ réteg).

1.60 m szervesmaradványokban gyérebb ho-

mokos agyag.

Agyag és homok növénytörme-
lékes lapokkal, molluszkák n é 1-

k ii 1.

3.70 m fleg finom sárgás homok.
3.20 m homok zsinóros agyag.

1.60 m szervesmaradványokban gyér agyag
— Foraminifera — („x“ réteg-

csoport),

0.10 m homok, sok Cith. incrassata-xal.

0.30 m agyag, sok szervesmaradvánnyal
(Ballantiam és Voluthites), a

fejt-padkán felül a márgás réteg

. részre homok következik.

0.50 m homok kevesebb szervesmaradvány-
nyal.

3-00 m homok és agyag igen gyér faunával.

20.00

ni agyag, kevés molluszkával.

5.00

ni kagylókban gazdag agyag.

0.10 m homokos agyag, sok tengeri szerves-
maradvánnyal.
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Alsó agyag.
3.00 m agyag, kevés szervesmaradvánnyal;

elszórt, foszlányos falevelekkel,

i 0.30 m homokos agyag, kagylós faunával.
7.00 m kékesszürke agyag.
0.50 m homok, gyakori koraitokkal.
9.00 m sárga agyag,

fekv homok a szomszédos temet-
ben feltárva.

A jelzett rétegekbl elkerült növénymaradványók legnagyobb része
kétszik levéllenyomat, továbbá termések és néhány fatörzs, illetve ág-
töredék. Az eddigi gyjtés igen értékes lelete a Tuzsonia hungarica
Andreánszky (1. p. 31. Tab. 1—3. fiig. 1—2.) név alatt ismertetett
pálma virágzat. Az újabb gyjtés folyamán napfényre

s
kerültek Sabal

típusú törzs- és levélmara díványok. A többi fosszilis levél és termés jó
megtartású, sok esetben a finomabb érhálózat is pontosan látható.

Az smaradványok vizsgálata eddig 19 meghatározható fajt eredmé-
nyezett, amely 13 családot képvisel. Ezenkívül 6 olyan smaradvánjd,
amelynek csak a nemzetsége vagy az sem volt megállapítható. A páfrá-
nyok 4 faja két családból származik. A fenyféléket a Pinús taedaefcrmis
( n g.) H e e r a Scquoia couttsiae Heer fajok és a Glyptostrobus
képviselik. Egy-egy fajt a Juglandaceae, Ulmaceae és Rhamnaceae csalá-

dokból; a Lanraceae családból és a Quercus génuszból két. az Aceraceae csa-

ládból pedig három fajt sikerült meghatározni! .A legtöbb smaradvány a'
#

hüvelyesek családjából került el. Ezen fajokat a Goeppert által felállí-

tott gyjt génuszba soroltam, mivel leginkább hüvelymaradványokról van
szó. Ezek közül három líj; Leguminocarpon legányii, L. egerense, L. rectis-

simum.

A feldolgozott anyag a köA^etkez fajokat öleli fel:

Filicinae

Coniferae

Dicotylcdoneag

Monocotyledoneae

Osmundaceae:
Polypcdiaceae:

Abietaceae:

Taxodiaceae:

Lauraceae •

Juglandaceae:

Myricciceae:

Fagaceae:

Ulmaceae:
Leguminosae:

Aceraceae:

Rhamnaceae:
Pálmáé:

Osmunda llgnltum G i e b.

Asp'dium sp.

Lcistraea oeningensis A. B r.

Pteris parschlugiana U n g.

Pinns taedaeformis (XJ n g.) Heer
Sequoia couttsiae Heer
Laurus grand'ifolia Etth.
Juglans ungeri Heer
Comptonia sp.

Quercus gigantum Etth.
Quercus platania Heer
Ulmus longifolia Ung.
Leguminocarpon regeli (Heer)
Leguminocarpon lég ány i i n. sp.

Leguminocarpon egerense n. sp.

Leguminocarpon rectissimum n. sp.

Acer trilí batum (S t b g ) A. B r. (föl.)

Acer trilobatum (S t b g.) A. B r. (fruc-

tus)

Acer integrilobum W e b.

Acer crenatifolium Etth.
Rhamnus xvarthae H e e r

Sabal sp.
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I
Rendszertani rész.

0 s m u n d a c e a e.

Osmunda lignitum G'ieb

(Tab. I. Fig. 5.)

A téglagyár agyagfeltárásának smaradványai közül több igen szép

és jó megtartásir páfránylevélszárnytöredék került el, melyhez hason’ót
Staub és Heer munkáiban találtam. A töredékes példányon az erezet

megtartása oly kitn, hogy mindeu kétely és nehézség nélkül azonosít-

ható Heer zsilvölgyi Osmunda lignitum Gieb. faj leírásával és ábrái-

val (33. p. 10. Tab. 1. Fig. 2—3.).

A levéltöredékek hossza 55 mm, szélessége pedig 25 mm. A szárnyaes-
kák épszélek, átellenesen állanak és csúcsaik ívben elrehajlanak. A be-

metszések a szárnyacskák egyharmad részéig terjednek. A szabadonál.ó
szárnyacskák széjessé íe 7—8 mm. A levéiszárny fere (elsrend ér) er-
teljes egyenes lefutású. A belle kiinduló oldalerek (másodrend erek)

ívesen elrehaj.'anak és elágaznak. Hat ilyen ág (harmadrend erek) indul
ki egy-egy másodrend ér oldalán. Közülük majdnem mindegyik villásan
elágazik és kissé ívben hajlóan halad a szárnyacskák széle felé. Az els
harmadrend ér hamarosan két ágra szakad és küls ága ívben hajolva
a szárnyacskák közti bemetszésben végzdik. A másodrend érék alsó

oldalán hét villásan elágazó harmadrend ér indul ki. amelyek szintén

gyengén ívelten a szárnyacskák széle fe’é futnak. Közöttük is akad el mem
ágazó. Az els harmadrend ér. kiindulása után, elször ívben visszahajlik

és csak késbb indul a szárnyacskák közti bemetszés felé. így néha xigy

látszik, mintha a szárny fgerincébl indulna ki. Ez minden valószínség
szerint a fosszilizálódás közben történt gyrdés eredménye-

Heer eredeti ábráján (33. Tab. 1. Fig. 3.) az elsrend érbl kiinduló
és villásan elágazó harmadrend ereket szintén feltünteti. Ugyanezeket az

els tábla második ábráján már csak a másodrend érbl ívesen kiindulók-
nak tünteti fel. Az egri leírt smaradvány, tehát még ebben is megegyezik
Heer eredeti ábráival és leírásával. Staub, a zsilvölgyi akvitáni flórá-

ból írt le (70 p. 213. Tab. 18. Fig. 1.—la.) ilyen smaradványt amely min-
den tekintetben, mind a Heer mvében leírt, mindpedig az egri lelettel

megegyezik. Az összehasonlítások alapján e faj a ma él Osmunda javanica
B 1- fajhoz áll közel, amely Kelet-Ázsiában Kamcsatkától Ceylonig (északi

szélesség 50°—10°) terjedt el.

Az Osmunda javanica legszebb példáját mutatja a tág hmérsékleti
határú fajoknak. Ceylonban az évi 27° C középhcmérséklet mellett éppúgy
megél, mint Japánban, ahol a középhmérséklet 14° C, míg a minimum
mélyen 0 3 C alatt van. St Kamcsatkában is megél, ahol az évi közép-
hmérséklet csupán 3° C. Az említett területek évi csapadéka: Ceylonban
1800 mm, Japánban (közép) 1300 mm, Kamcsatkában 400 mm.

P oly podiaceae .

Aspídium s p

.

Egy 50 mm hosszú levélszárny került el, amely e génuszba tartozik.

A levélszárny mélyen behasogatott alapja teljesen hiányzik, csúcsa ersen
sérült. A szárnyacskák épszémeknek látszanak és váltakozók. Az egyes
szárnyacskák közepén haladó ér még jól kivehet, amint a kissé tomp.tott
számyacska csúcsa felé halad. A további erezetbl csak egyes helyeken,
alig ívben hajló, egymással párhuzamos oldalerek látszanak igen gyengén.



Típusra ez a szárnyalt lévé] Heer leírásából ismertetett (31. p. 36. Tab. 11.)
Aspidium fajokhoz hasonló, de igen rossz megtartása miatt pontosabban
meghatározni és a leírt Aspidium fajokkal azonosítani nem tudtam.

Lastraea oeningensis A. B r

.

.
' (Tab. I. Fig. 4.)

Az agyagfeltárásnál történt els gyjtésem folyamán a Lastraea nem-
zetségtl két igen szép példányt találtam. Egyiknek elienlenyomata is
megvan. Ezen kívül a M. N. M. PB. gyjteményébl további példányt vizs-
gáltam. A jó megtartás ellenére példányaim sajnos töredékesek, ép levél-
szárny egy sincs közöttük. A töredékes példányok hossza 5(h—70 mm között
váltakozik. A legkisebb példány csak 25 mm hosszú töredék. A levélszárny
szélei frészesek. Az erezet igen jó megtartású. Az ers férbl jobbra és
balra kiinduló másodrend erek tésztán látszanak, kissé zegzugosak.
Bellük mindkét oldalon mintegy 6 harmadrend ér indul ki. Utóbbiak
közül az els, második, harmadik és esetleg még a negyedik a szomszédos
másodrend érbl kiinduló megfelel erekkel összefut és anasztomizálva
a másodrend érrel párhuzamosan a száimy széle felé továbhhalad. —
Errl a legkisebb töredék is felismerhet. — A többi két, vagy három pár
ér viszont egyenesen a levél széle felé tart. Ezek kb. olyan ersek, mint a
másodrend ér, amelynek utolsó két kiágazása egy^egy lekerekített frész-
fogban végzdik. Heer (31. p. 32. Tab. 6. Fig. 3.) írt le és ábrázolt Las-
traea oeningensis A. B r. néven egy páfrányt. A Lastraea oeningensis pél-
dányaimmal teljesen egvezik. Különösen az erezet (szoruszck hiányában a
faj azonosításánál dönt szerep) látszik szépen Heer sematikus ábráján-
Az egri páfránylevéltöredék a Lastraea stiriaca (U n g.) Heer fajtól egy-
részt a levélszárny szélességében, másrészt az erezetben tér el. A Lastraea
stiriaca harmadrend erezete ugyanis szabályos távolságokban indul ki a
másodrend erekbl ívesen és egymással párhuzamosan halad a levél széle

felé, ahol azután anasztomizál. Jól látszik az erezet ábrázolása mind
Heer (31. Tab. 143. Fig. 7—8.), mind Weyland (92. Tab. 1. Fig. 2.)

mveiben. A párhuzamos, ívesen hajló erezet, amely az egri példányoktól
eltér, mindkét szerz ábráin igen élesen szembetnik. A Lastraea helvetiea

(U n g.) He c r fajnál a levélszárnyak keskenyebbek, a harmadrend erek

gvenre kifejldésnek és jól kivehet amint a másodrend erek-

bl párhuzamosan kiindulva alig érik el a levél szélét. A levél széle apróbb
fogazatának látszik (31. Tab. 143 Fig. 2. és 5 ,Tab. 6. Fig 2 ). A Lastraea
oeningensis faj az Amerika területén él Dryopteris vivipara (R a d d i)

Christens fajjal mutat leginkább hasonlóságot.

Pteris parschlugiana U n g.

(Tab. I. Fig. 2.)

A gyjtés folyamán e fajból eddig egy példány került el. A töredékes
smaradvány hossza 40 mm, szélessége pedig 20 mm. A levél csúcsa hiány-
zik. A levélalap lekerekített, nagyon gyengén szívesvállú. A csúcs felé

kissé elkeskenyednek látszik. Bár széle több helyütt ersen sérült, a
lekerekített fogaeskák mégis kivehetk. A levélke közepén ers fér vonul
végig, melybl jobbra .és balra — a levélke alján srbben, feljebb vala-
mivel ritkábban — másodrend erek indulnak ki. Ezek azonnal villásan
elágaznak, majd feljebb ismételt villás elágazás után a levél széle felé

futnak. Rendszeriint, különösen a levélcsúcs felé, az els villából kiinduló
alsó ér távolabb ágazik ketté, mint a fels.



A Pteris parschlugiana Ung. fajnak igen szép példányát ábrázolja

Gothan és Sapper (30. Tab. 1. Fig. 1.), ahol a felnagyított ábrán

az erezet pontosan kivehet és a leírt egri példánnyal teljesen azonosítható.

Szerintük és Ivránsel megállapítása alapján ez a. faj a ma él Pteris

longifolia L. fajhoz áll közel. A Pteris longifolia L. ma Földünk melegebb
égöve alatt él kozmopolita faj- Hozzánk legközelebb Dél-Európában és a

Kanári-szigeteken található. Weyland (92. p. 37. Tab. 1. Fig. 1. és 5.)

szintén ábrázolt és leírt Pteris parschlugiana példányokat melyek az egri

példánnyal megegyeznek. Weyland is fogazott szélnek írja le a páf-

rányleveleket azzal a megjegyzéssel, hogy az egyes levélkéknek bizonyos

részei épszélek is lehetnek. Az egri smaradványok levélalapján sz: ntén

nem látszik a fogazat, míg a fels rész a sérülés ellenére is határozott

fogazatot mutat. Heer (31. Tab. 12. Fig. 2.) is. ismertetett Pteris parschlu-

g'ana Ung. példányokat, melyek lényegesen kisebbek az egrinél, de a

2c. és 2d. ábráin közölt erezet alapján teljesei} egyeznek az egi pél-

dánnyal. A másodrend erek között II e e r 2b. ábráján vannak olyanok,

melyek világosau el nem ágazók és a levél széléig egyenesen futnak.

Heer ábráin a fogazottság nyoma is kivehet. U n g e r e fajból (84 p.

121. Tab. 36. Fig. 6.) mvében egyetlen példányt ábrázolt, melynek szélén

kis fogakat említ. Az erezet villásan elágazik csak iitt-ott tnik fel egy-egy

magában álló másodlagos ér, mely szintén a levél széléig fut.

* Ab i e t a c e a e .

Az egyetemi Növényrendszertani és Növényföldraizi Intézet snövény
gyjteményébl (Legányi gyjtése) és az újabb egyetemi gyjtésbl
hat hármas fenyt, egy mag és két toboz nagyon töredékes közepe
került el.

Pinus taedaeformis (Ung.) Heer.

A fenytk hossza 31—46 mm között ingadozik. Élesen kivehet, hogy
mindegyik csak töredék és nyilvánvalóan sokkal hosszabb lehetett.

A fenytk közepén hosszanti irányban jól kifejezett egyetlen középér fut.

A fenytk szélessége 1 mm körül mozog. A feldolgozott fenymaradványo-
kon kivétel nélkül mindenütt három t látszik együtt Több helyen a tket
egybekapcsoló kártyaszer pikkelyleveleket is tisztán kivehetjük. A hü-
velyek hossza 5—6 mm, szélességik pedig 1.5 mm körül van.

Háromts fenykkel a harmadidszaki növénymaradványokró] szóló
irodalomban igen sok helyen találkozunk. Unger (85 Iconographia . . . p.

25. Tab. 13. Fig. 4.) írt le legelször ilyen fenyket Pinites taedaeformis
néven. Unger nagyon szép ábrát közölt a fenytkrl, amely csak annyi-
ban tér el az egri feldolgozott smaradványtól, hogy hosszúságuk a levél-

hüvellyel együtt 115 mm. Ez azt bizonyítja, hogy Unger teljesen ép
leletet vizsgálhatott. Heer a svájci flórából szintén közölt és ábrázolt
(31. p. 160. Tab. 146. Fig- 10.) háromts fenyt. Heer ábráin a fenytk
hossza 120—125 mim

,
ami teljesen megegyezik Unger eredeti leírásával.

Ettingshausen (24. p. 9. Tab. 13. Fig. 13—14.) ugyancsak ismertetett
Bilinbl Pinus taedaeformis (U n g.) Heer fenytket, amelyeknek
hossza 30—50 mm-ig terjed. A tizenharmadik tábla 11. és 12. ábráján két
hármas fenytt ábrázolt, amelyek hossza 120 mm, s ezeket Pinus rigius
Ung. néven ismertette- Véleményem szerint ez a két utóbbi ábra meg-
egyezik Unger és Heer ábráival és leírásával, s így érthetetlen,

miért nem sorolta az ábráin közölt fenytket a Pinus taedaeformis
(Ung) Heer-hez amikor nyilvánvaló, hogy a feltüntetett fenytk töre-

dékesek. Staub (68.) felsorolás keretében Pinus sp.? néven csak annyit
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közölt zárójelben, hogy „három tbl álló levélnyalábbal“ szerepelnek a
fenytk az smaradványon. Ábrát ugyan nem adott, de minden valószín-
ség szerint ezen háromts feny is a Piniis taedaeformis (U n g.)

H e e r fajhoz tartozik. Másik munkájában, Baranya megyébl írt le

és ábrázolt háromts fenyt (69. p. 28. Tab. 2. Fig. 1.), melyet a Pinus
taedaeformis (U n g.) Heer fajhoz sorol. Hazánk területérl még Rásky
(58. p. 523. Tab. 21. Fig. 1—2.) írt le a csillaghegyi flórából e fajhoz tartozó
fenytket. Kráusel (46. p. 20. Tab. 3. Fig. 4.) alapos feldolgozás tár-
gvává tette a Pinus fajokat. Munkáját nagyban elsegítette a híres Mainz-
Kastel-i harmadidszaki flóráról begyjtött igen szép és nagyszámú
fenyt- és ienymagmaradvány. A hármas tkbl hat darabot talált,

amelyek hossza 70 mm körül van. Ez a hosszúság kb. megegyezik az egri
töredékes példányokon mért hosszúsággal. Ma Észak-Amerika délkeleti
partjain — Florida, Georgia, Dél-Karoíina, Kelet-Texas, Oklahoma, Dél-
nyugat-Tennese és Kuba vidékén él Pinus taeda L. fajjal egyeztethetk
leginkább a kihalt háromts fenyk.

Pinus sp. (seme n)

A gyjtés folyamán sajnos, csak egyetlen fenyömag került el, mely
az összehasonlítások alapján kétségtelenül a Pinus génuszba sorolható.

Kráusel (46.), kinek 500 fenymag állt rendelkezésére, csoportokat áhí-

tott fel a meghatározások megkönnyítésére. Az egri fenymag hossza,
szárnnyal együtt 23 mm, szélessége pedig 6 mm. A nagyság és alak
szerint Kráusel negyedik csoportjába sorolható. Kráusel megjegyzi,
hogy ezen csoportba tartozó fenymagvak a Strobus szekció különböz
fajainak magjához hasonlók.

Pinus sp. (c on u s)

Az egri legfels-oligocén rétegekbl két ersen sérült és igen hiányos
fenytoboz középrésze került el, melynek hossza 50 mm, szélessége pedig
18 mm. A tobozról a pikkelyek részben hiányoznak, úgyszintén a csúcs
és az alsó rész is. A tobozpikkelyek srn, tetcserép módjára álltak egy-
más felett, ennél több a töredékes smaradványokon nem vehet ki.

A toboz felszíne vizsgálat alapján leginkább a Pinus Strobus tobozá-

hoz hasonló. Nem vastagodott, fedelékes tobozpikkelyekbl álló tobozra
gondolhatunk.

T axodiaceae.

Sequoia couttsiae Heer.

Az agyagnyer fels oligoeén rétegeiben nagymennyiség Sequoia
tobozt találtam. A legszebb toboz csúcsa hiányzik. A tobozzal összefüg-
gen egy 11 mm hosszú és 2 mm széles pikkelyes lenyomatú kocsány-
darabka is megmaradt. Egy másik kzetdarabon öt toboz látható. A ko-
csánymaradványok biztosan nem mutathatók ki. A tobozkák közül egyik-
másik hosszirányban, némelyik pedig keresztmetszetben látszik a kzet-
darabon. Az utóbbi smaradvány átmérje 14 mm. A harmadidszakban
a Sequoia oly gyakran elkerül toboza annyira jellemz, hogy minden
kétség nélkül azonosíthatók az egri tobozok az irodalomban szterepl

hasonló termésekkel. Az smaradványokon jól látszanak a tobozok kör-

ben elhelyezked, fás szerkezet pikkelyei, amelyek a fosszilizáció követ-

keztében teljesen szétnyomódtak és így eredeti alakjuk pontosan nem
látható. Ezen kis smaradványok a gyengébb megtartás ellenére is a
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Sequoia couttsiae Heer néven leírt tobozokkal azonosíthatók. E fa;j a
harmadidszak folyamán igen elterjedt; így Európában, továbbá a Spitz-
bergáktól GrönJandon, Alaskán keresztül Kaliforniáig és Japánig élt.

Ma él rokona, a Sequoia gigantea, csak Észak-Ameriikában, a Sierra
Nevada hegységben él.

Lauraceup.

Laurus grandifolia E 1 1 h .

A gyjtés folyamán egy igen szép és jó megtartású levélmaradvány
került el, melynek ellenlenyomata is megvan. Sajnos, a levél csúcsa
és alapja hiányos. A levél hossza 160 mm, szélessége pedig 51 mm. A levél

alakja hosszúkás, a csúcs és alap felé elkeskenyed, épszél. A fár vas-
tag és erteljes. A férbl kiinduló másodrend erek a férnél vékonyab-
bak, de igen jellegzetesek, nagyobb távolság van közöttük, gyenge ívben
felfelé hajlók. A férbl rövidebb, gyengébb oldalerek is indulnak ki,

amelyek a harmadrend erekhez hasonlók. A harmadrend erek igen
finomak és a másodrend ereket csaknem merleges irányban összekötik,

így finom érhálózatot alkotnak, amely a Lc/uncs-levelekre oly jellemz.

Ettingshausen (25. p. 304. Tab. 3. Fig. 23—23/a.) idézett munkájá-
ban írta le és ábrázolta elször a Laurus grandifolia fajt. Mindössze két
példány állt a leíráshoz rendelkezésére. Ettingshausen leírása meg-
egyezik az egri lelettel. Az egri lelet valamivel jobb megtartású, mint
Ettingshausen eredeti példányai voltak. Engelh a r d t (18. p. 348.

Tab. 39. Fig. 30.) munkájában szintén leírt és ábrázolt e fajhoz tartozó
smaradványt, a levél méreteit nem adta meg. Az ábra alapján pedig
kisebbnek látszik az egri levélnél. Engelhardt példányán az oldal-

ere'k épp oly jól látszanak, mint az egri levélen. Ettingshausen
levélmaradványán az oldalerek csak gyengén kivehetk. Engelhardt
megjegyzi még, hogy levele ugyan mindenben a Lauraceaek jellemz
vonását viseli, de a feltn nagyság alapján mégis inkább Persea levél-

nek tartaná. W eyland (92. p. 75. Tab. 13. Fig. 3. 6. és Tab. 16. Fig. 7.)

a kreuzani flórából három levelet, az altenratJhiból két levélmaradványt
ismertetett, amely Ettingshausen és Engelhardt leleteivel fel-

tn megegyezést mutat. Weylan cl-nak szintén az a nézete, hogy az

smaradványok valószínleg a Persea vagy Ocotea génuszhoz tartoz-

hatnak.
Mindenesetre, ha a további gyjtések folyamán elkerülnek oly leve-

lek, melyeken mikroszkopikus vizsgálatokra alkalmas eredeti szerves-
anyagot is találunk, akkor a levegnyílások elhelyezkedése és szerkezete
pontosan eldönti ezen levélmaradványok rendszertani helyét.

Ju glandaceae.

Juglans ungeri Heer.
(Tab. I. Fig. 6.)

Vizsgálatom tárgya több, meglehetsen jó megtartású levélmarad-
vány. Az egyik töredékes smaradvány hossza 170 mm, legnagyobb szé-
lessége pedig 66 mm. A levél feltnen nagy, ovális alakú, amely a csúcs
felé fokozatosan, a váll felé valamivel gyorsabban keskenyedik e . A levél-
lemez csúcsa hiányzik. A lekereked levélalap sérült. A levél széle mind-
végig ép. A levélalap sériiltsége ellenére kis asszimetriát mutat. A iér
ex-teijes, egyenes lefutású. A férbl váltakozva, gyengén ívelt oldalerek
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erednek, melyek közül a levél mindkét oldalán 10—10 látható. A másod-
rend erek a levél széle felé egymásba kapcsolódnak, rendszerint úgy,
hogy még a levéllemez széle eltt elágaznak s ezen ágak anasztomizálnak
a szomszédos érbl (kiinduló ágakkal. A másodrend erek között a föérböl

kiinduló gyengébb oldalerek is láthatók, amelyek már nem jutnak el a
levél széléig. A másodrend ereket összeköt harmadrend erek csaknem
mindig merlegesen indulnak ki a másodrend erekbl és érhálózatot

képeznek.

Juglans ungeri H e e r levelet W e y 1 an d, a híres kreuzaui fel-

tárásból ismertetett. Egyetlen elég szép megtartású példányának ábrá-
jával és leírásával megegyezik az egri lelet. A különbség csupán az, hogy
az egri levél valamivel nagyobb. A fosszilis leveleknél azonban az ilyen
csekély nagyságbeli eltérés nem dönt fontosságú. H e e r, akii a Juglans
ungeri levelet eredetileg leírta. (31. Tab. 155. Fig. 18.) kifejezést adott
annak a meggyzdésének — amelybe-z W eyland is csatlakozott —

,

hogy ezen leveleknek más génuszba sorolása helyes volna, de a rossz meg-
tartású anyag ennek eldöntésére nem alkalmas. Engelhardt kiváló
munkájában (18. p. 387. Tab. 42. Fig. 61.) szintén ismertetett röviden
Juglans ungeri levélmaradványt, s mai alakkörének képviseljeként a
Juglans regia L . fajt említi. Engelhardt leírása és ábrája azonos az

egri levélmaradvánnyal. A Zsilvölgy harmadidszaki rétegeibl Staub
(70. p. 373. Tab. 41. Fig. 1—2.) ismertetett Cassia palaeospeciosa néven két

levéltöredéket, melyeket .T ongmans Fossilium Catalogusa (40. p. 54.) a

Juglans ungeri Heer fajhoz sorol. Staub ugyanezen mvébeq (Tab.

27. Fig. 3.) egy bizonytalan — levél — töredéket is e fajhoz sorolt.

Myricace a e.

Comptonia s p

.

Ezen nemzetségbl eddig egyetlen példány került el. A levél csúcsa
és alapja hiányzik. A meglév levéltöredék hossza 55 mm, a fér er-
teljesen kifejezett, a belle kiinduló o . dalerek csupán helyenként és igen
gyengén láthatók. A fér jobb- és baloldalán elhelyezked szárnyacskák
a fér alján átellenesen, feljebb pedig váltakozva állanak. Váltakozó
állású helyzetüket a csúcs felé mindvégig megtartják. Egy szárnyacska

szélessége 5 mm. Csúcsuk tompának látszik. Alsó szélükön egy, vagy két

bemetszés van, ami a lenyomat rossz megtartása miatt alig egy-két helyen

észlelhet. Az oldalerekbl csak annyi látszik, hogy két, esetleg három
egyenes lefutású ér tart a szárnyacskák csúcsa, illetve fogai felé-

Comptonia. fajokat az irodalomban Unger híres sotzkai mvében
említett, de ezekkel az egri lelet nem azonosítható. Bro w

n

(8. p. 169.

Tab. 46. Fig. 11. és 14.) is ismertetett Comptonia hesperia Berry fajt,

amely az egri lelethez a legjobban hasonlít, de a rossz megtartás miatt

azzal sem azonosíthattam. Hollick alaszkai munkájában (36. Tab.

2- Fig. 1/b.) ábrázó] Comptonia cuspidata L e s q. fajt amely kissé hasonló

az egri Comptonia sp-hez, de leirást már nem adott róla. Tekmtettel arra.

hogy eddig csupán egyetlen ilyen példány került el, pontos meghatáro-

zást éppen a gyenge megtartás miatt nem eszközölhettem, de remény van

arra, hogy az egri igen gazdag harmadidszaki lelhelyrl a további gyj-

tések folyamán sikerül több példányra bukkannom, s altikor a faj köze-

lebbrl meghatározható lesz
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F agaceae

.

Quercus platania Heer.

(Tab. I. Fig. 8.)

E fajból egy levélmaradvány került el. A levél széle rossz megtar-
tású, viszont az erezet egyes hiányoktól eltekintve, eléggé jól megmaradt.
A levél csúcsa még látható, alapja hiányzik. A levél hossza 128 mm, szé-
lessége pedig 41 mm. A gyenge megtaidás miatt a fogazat csak helyenként
látszik. A fér a csúcs felé egyenes kifutású, belle jobbra és balra 11—12
másodrend ér indul ki. Utóbbiak gyengén elreíveltek és minden való-
színség szerint a levélfoigacskákban végzdnek. A másodrend ereket
egymásra merleges 'irányban gyenge harmadrend erek kötik össze a
tölgyfajókra jellemzen

Az egri levélmaradvány rossz megtartása ellenére — hiszen éppen a
fogazat nem látszik, ami a meghatározás lényeges része — alákra és
erezetre nagyon hasonlít Weylan dnak (92. p. 55. Tab. 7. Fig. 2.) a
Quercus platania Heer-rl közölt ábrájához és így azzal azonosítható,— illetve mindenképpen ebbe a formakörbe sorolható. — E faj ma él
rokona a nyugatázsiai Quercus pontica K. Koch faj.

Quercus gigantum E 1 1 h .

(Tab. II. Fig. 2.)

Az agyagfeltárás fels-oligocén rétegeibl két példány került nap-
fényre e fajból. A levélmaradványolk ersen töredékesek. A töredékes
leveleik hossza a fér mentén 55—70 mm között változik. A lenyomatokon
a levelek csúcsa és a levélalap h ányzik. A levelek mélyen osztottak, a
meglév darabokon hat, illetve négy, mintegy 30 mm hosszú levélkaréj
látható. A karéjok keskenyek, hegyes csúcsban futnak ki és széles öböl
választja el ket. Az smaradványokion, több levélkaréjon ers szegély
látszik, és így feltételezhet, hogy mindegyiken megvolt. A’ karéjeik szé-

lessége alapjukon 5—12 mm között váltakozik. A levéllemez közepén
húzódó fér erteljes. A karéjokba kiinduló két-két másodrend ér a
fértli kb. 6 mm távolságban egymással egyesül. Az egyesült oldalér
egyenesen fut a karéjek csúcsába és a férrel jellemz ötszöget zár be.

A levéllemez azon szakaszáról, ahol a karéjok közötti öblök állnak, szintén
indulnak ki oldalerek, ezek a levél széle eltt egyesülnek. A harmadrend
erek mindenütt összekötik a másodrend ereket és a levél felületén sr
hálózatot alkotnak-

Ulmaceae.

.. ^
Ulmus longifolia Ung.

(Tab. II. Fig. 4.)

Egy jó megtartású levéltöredék került el a gyjtés folyamán, amely-
bl mind a lenyomat, mind pedig az ellcoalenyomnt megvan. A levél-

lenyomat fels része maradt meg, az alsó teljesen hiányzik. A meglév
rész legnagyobb szélessége 32 mm, mely szélességtl felfelé a fokozatosan
keskenyed levélalak ersen kihegyezett csúcsban végzdik. A levél széle

lrészelt. A frészfogak kissé elre irányulnak és majdnem mindegyik
az Ulmusokra. jeilemz módon a kis oldalfogacskával kétszeresen frészelt.

A fér egyenes irányban halad a csúcs felé. A férbl váltakozva és

5*
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srn indulnak ki a gyengén ívelt oldal erek-, melyek mindegyike egy
nagy frészfog csúcsában végzdik. A másodrend ereken kívül jól lát-
hatók a harmadrend erek, melyek egymást összekötik. Srn anasztoni-
zálnak és a levél felületét behálózzák.

Az smaradvány az Unger mvében közölt Ulmus longifolia
(84. Tab. 26. Fig. 5.) ábrával egyezik. Hasonlóan G o e p p e r t (29. Tab.
13. Fig. 1—3.) ábráival is, amelyeket sckosnitzi maradványokról közölt
azzal a különbséggel, hogy az egri töredék teljes épségében, valamivel
nagyobb lévé] lehetett. Kráusel (45.) munkájában az ötödik és hato-
dik, majd a hetedik és nyolcadik táblán közölt Ulmus longifolia U n g.
ábrák szintén megegyeznek az egri töredékkel. G o t h a n és S a p p e r

(30.) negyedik táblájukon közöltek egy Ulmus longifolia üng. fajt,

amelynek fels része hiányzik. Így csak az erezet és fogazat alapján
tudom a hasonlóságot megállapítani. Weyland is ismertetett (92. Tab.
8. Fig. 1.) munkájában egy Ulmus longifolia Ung. maradványt, amely
szintén kétszeresen frészelt szél, hasonló erezet és a levéllemez alakja
keskeny. így az egri smaradvánnyal azonosítható. Az egri alsó riolit-

tufából majdnem teljesen ép, jó megtartású levelet ismertetett Udvar-
házi (83. p. 140.), amelyet az Ulmus génuszhoz tartozónak vél. Udvar-
ház! a maradványról igen gyenge leírást adott, ábrát nem közölt, így
róla véleményt mondani nem tudok.

Az Ulmus longifolia Ung. faj az Ulmus americana Willd és az
Ulmus alata Midi x. fajokkal hozható közeli rokonságba-

Lég umins a e.

Leguminocarpon Goeppert.

D o t z 1 e r 1938-ban (13. p. 40.) létesíti a hüvelyes termések részére a
Leguminocarpum nevet, mint új gyüjtgénuszt. Az új génuszba három
fajt sorol. A génusz felállításakor figyelmét elkerülte azon körülmény,
hogy már Goeppert 1855-ben (29. p. 40.) ugyanilyen gyjtnév alatt csak
görögös szóképzéssel — Leguminocarpon — ugyanolyan gyüjtgénuszt
áhított fel azokra a hüvelyes termésekre, melyhez hasonlót már Bower-
bank generikusan közelebbrl meg nem határozható hüvelyesmagvakra
(Leguminosites. 6. p. 124.) alapított. Goeppert négy xij fajt sorolt fel

az általa létesített génuszba.
A fentiek alapján a nomenklatúra! szabályok szerint a prioritás a

G o e p p e r t-féle Leguminocarpon nevet illeti mee1

. Ezek szerint az iro-

dalomban szena-pl generikusan meg nem állapítható összes hüvelyes
terméseket a Goeppert által 1855-ben telesített Leguminocarpon
génuszba kell sorolni, — természetesen a fajnevük megtartásával —
mindaddig, míg olyan smaradványok nem kerülnek el, amelyeket fajra

meg lehet határozni. A magyarországi harmadidszakból aránylag igen
nagy számmal kerültek el ilyen termések és éppen az egri elfordulások
alapján magam is azon elhatározásra jutottam, hogy egy késbbi mun-
kámban monografikusán feldolgozom a Leguminosa-terméseket.

Leguminocarpon regeli (H e e r)

Az agyagfeltárás rétegeibl három hüvely termés került el, amelyek
e fajhoz tartoznak. Teljesen ép csak egy van közöttük, a másik kett
töredékes, csúcsán hiányos. Az ép példány kb. 60 mm hosszú és 10 mm
széles. A másik hüvelybl egy 60 mrn-es nagyságú darab maradt meg,
szélessége 10 mm. A harmadik töredékes példány 50 mm hosszú és 10 mm
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széles. A kocsány lü milliméteres hosszúságban maradt meg. A termés-
hüvely mindkét széle gyengén hullámos lefutású itt-ott mélyebb befüz-
désekkel. A magvak szorosan egymás mellett helyezkedhettek el, amit a
domborulatok bizonyítanak- A magvak kereknek látszanak és a termés-
hüvely szélességét teljesen kitöltik. Az ép hüvelyben hat magot tételez-

hetünk fel. A töredékes példányok egyikében szintén hat, a másikban
pedig öt magot figyelhetünk meg. Az irodalomban leginkább Unger
ábrái (87. Tab. 4. Fig. 11—13.) állanak legközelebb az smaradványokhoz-
Nagyságban, a terméshüvely széleinek hullámos lefutásában, a 'magvak
elhelyezkedésében és a befzdések méretében azzal teljesen megegyeznek.
Heer (31. Tab. 132.) ugyancsak közöl az egri terméshez hasonló ter-

méshüvelyeket, melyek minden tekintetben azonosaknak látszanak az
egri maradványokkal. Természetesen idetartozik a Dotzler által ábrá-
zolt (13. Tab. 5. Fig. 7.) Leguminocarpon regeli (Heer) is, amelyet Heer
ismertetett Robin i a regeli néven.

A fent ismertetett Legumincsa termés legközelebbi rokonául a ma
Rszak-Amerika déli részein él Robinia hispicla L. fajt említik.

Leguminocarpon egerense n. sp-

(Tab. I. Fig. 3.)

Diagnosis: Legumen 115 mm longum et 7—8 mm latum, anguste lin-

eare, apice acutum basin versus in longo tractu angustatum, anguste
marginatum et marginibus ambis debiliter undulatum. Seminibus in

numero 8—10, in specimine une valde awicinatis, altere 1—2 mm distan-
t.ibus, secus longitudinem leguminis parum elongatis, rotundato oblongis.

A termés hossza 115 mm, szélessége 7—8 mm, tehát igen keskeny és

hosszú hüvely. A terméshüvely a csiicsán hegyes szögben fut ki, a
kocsány felé hosszabb darabon elkeskenyedik. Mindkét széle gyengén hul-
lámos lefutású, igen vékonyan szegélyezett. Ez különösen a magvak közti

részen látszik jól. Az egyiknél a magvak srn állanak egymás mellett
és egymást csaknem érintik, a másiknál a magvak között 1—2 mm távol-

ság látszik. A terméshüvelyen 8—10 magnak a lenyomatát lehet meg-
számlálni. A magvak a hüvely hosszában kissé megnyúltak, rövid, lekere-

kített téglalapalakúak. A hüvely a magvak közepe felett kissé kiemelke-
dbb és a középrészen 'gyengén látszó erek futnak össze. A hosszanti
erezet a kocsány felli részen látszik jobban. Az els mag felületén az
erek anasztomizálnak és sr hálózatot alkotnak. Innen tovább a mag
közti részen ismét párhuzamosan futnak. Az érhálózat a terméshüvely
csúcsi részén már nem vehet ki ilyen pontosan-

E fajból csupán két példányt sikerült megvizsgálnom. Az egyiknek a
vége hiányos (hossza 112 mm, szélessége 7 mm). A termések f'eltnTiossza
és aránytalan keskenysége annyira eltér mind az irodalomban közölt
hüvelytermésektl, mind pedig az agyagfeltárás legfels-oligocén réte-

gedben talált többi hüvelyterméstl, hogy szükségesnek látszott új fajként
‘ leírnom.

Leguminocarpon legányii n. sp.

(Tab. I. Fig. 7.)

Diagnosis: Fragmenta leguminum 8 nóta, 82—97 mm longa, latissima,
14—16 mm lata, utrinque parum undulata (constrictiones profundiores
non observatae), apice rotundata et breviter cuspidata; basin versus
angustato-elongata. Pedirnculi desunt. Semina oblonga nec ovalia, fere
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] atit udj'iie seminum distantia, iu íragmentis majoribus in numero 4—5.

In periearpio nervatio dense transversali-reticulata conspicua.
A terméshüvely mérhet hosszúságú 82—97 mm, szélessége pedig

14—16 mm között ingadozik. A hüvely mindkét széle gyengén hullámos
lefutású. Mélyebb beízdések nem láthatók. A‘ hüvely vége lekerekített
és rövid csúcsban kihegyezett, a terméskocsány felli kissé elkeskenyed
oldal valamivel megnyúltabb. A terméskocsánynak egyik példányon sincs
nyoma- A magvak kevésbbé srn állnak a hüvelyben, inkább hosszúká-
sak, illetve téglaalakúak, mint oválisak. Közöttük itt-ott majdnem olyan
távolság van, mint a mag szélessége. A megszámlálható magok száma a
hosszabb hüvelyekben 4—5. A terméshüvely lenyomatán keresztirányban
hálózatos sr érhálózat látszik. Az erek egymással gyakran anasztomi-
sálnak.

E fajból nyolc példány került el. Az egyetemi gyjtésbl kett.
L e g á n y i régi gyjtésébl négy és a M. N. M. PB. gyjteményében
lév anyagból két példány képezte feldolgozásom anyagát. Az smarad-
ványok közül három csaknem teljesen ép. Nézetem és megfigyelésem sze-

rint ezek mind ehhez a formakörhöz tartoznak.
Ettingshausen Magyarország tokaji flórájából ismertetett egy

hasonló termést (20. Tab. 4. Fig. 9.). A közölt eeruzarajz ersen vázlat-
szer és a magvak lenvcmatána'ic he yén kívül semmi sem figyelhet meg.
Ezt a maradványt Mimosites palaeogea Ung. név alatt ismertette.
U ngernek eredeti leírása alapján azonosítani nem tudtam, mert Unger-
nek e mve nem állt rendelkezésemre. Hasonló termést találtam
Bowerbank munkájában (6. Tab. 17. Fig. 42-) Mimosites broivniana
név alatt, de az ersen idealizált rajz alapján nem azonosíthattam sem
Ettingshausen példányával, sem az egri leletekkel. Megjegyzem még
'azt, hogy Bowerbank ezen termése az eocénbl származik, tehát már
a nagy földtani korkülönbség is kétségessé teszi a két faj azonosíthatósá-
gát. Miczynski radácsi munkájában Magyarországról igen röviden
leírt két hüvelyes termést. (Acacia micróphylla U n g. és Acacia parschlu-

giana Ung.). Ezeket az egri fajjal csak az aránylag jó ábrák alapján

lehetett egy formakörbe sorolni. E lelhely snövényeinek meghatáro-
zását Staub még ugyanezen évben helyesbítette. Nem értett egyet

Miczynsk' ivei az Acacia-fajok leírásában.

Az egri smaradványokat Legányi Feren c-rl nevezem el, aki
Magyarországon évtizedek óta az snövénytani) maradványok egyik leg-

kitnbb gyjtje.

Leguminocarpon rectissimum n. sp.

(Tab- I. Fig. 1.)

Diagnosis: Legumen intactum 70 mm longum, 9 mm latum, apice
obtusum, basim versus angustatum. Pedunculus deest. Semina dense collo-

cata in numero 9, parum rhomboidea parum transverse dilatata. Margó
leguminis angustus séd conspicuus, rectissimus (non sicut in Legumino-
carpo regeli (Heer) et Leguminocarpo legányii n. sp. undulatus). Ner-
vatio in periearpio non conspicua.

A teljesen ép maradvány /ü mm hosszú és 9 mm széles. A termés-
hüvely csúcsa tompa. A terméskocsány felli része folyamatosan elkeske-
nyedik. A terméskocsányból semmi sem maradt meg. A magvak srn
egymás mellett állnak. A hüvelyben kilenc mag számlálható meg. A mag-
vak alakja kissé rhomboid-négyzet, de inkább harántirányban kiszé e-

sedett. A terméshüvely szegélye ellentétben a Leguminocarpon regeli

(Heer) és a széles formájú Leguminocarpon legányii-fajjal teljesen egye-
nes. A hüvelylenyomaton erezetnek nyoma sem látható.



Ez a hüvelytermés a többi Leguminosa terméstl ersen eltér. Nem
egyeztethet össze sem a Leguminocarpon regeli (Heer) fajjal, sem az

egri többi hüvelytermésékkel. Az irodalomban ismertetett termések
mindegyikétl eltér hüvelye szegélyének teljesen egyenes voltával.

Aceraceae.

Acer trilobatum (S t b g .) A. B r.

(Tab. II. Fig. 1. és 5/b.)

Az egri harmadidszaki rétegeknek leggyakoribb smaradványai
közé tartoznak e faj levelei. A rétegekbl igen sok Acer trilobatum
(S t b g.) A. B r. levél, 'illetve levéltöredék került el. Közülük több töre-
dékes egy pedig csaknem teljesen ép. A levélnyél csak két példányon
látszik. Az ujjasán erezett háromlkaréjú leveleken a fkaréj hosszabb és
erteljesebb. Az oldalkaréjok rövidiebbek és hosszú, karcsú csúcsban vég-
zdnek. A fkaréj két oldalán és az oldalkaréjok küls oldalán még kisebb
karéjok is látszanak. A fogazat egyenltlen, kisebb-nagyobb fogak válto-
gatják egymást, épszél karéjú nincs közöttük. A karéjok közti bevágás
nem mély- A levélalapról három erteljes ér indul ki, amelyek közül a
középs a levél csúcsáig fk. A férnek fels részébl kiinduló másod-
rend erek mereven, nem pedig ívelten futnak a levél széle felé és ott
egy-egy fogban végzdnek. A két ers oldalér az oldalkaréjok csúcsában
végzdik. Egyik-másik példányon a két oldalér alapjától ívelten hajló,
gyengén látható erek indulnak a levél válla mentén. A férbl még o yan
erek is indulnak ki, amelyek az öblök irányában futnak, ott elágaznak és
a többi oldalérrel anasztomlzálnak. Ezenkívül harmad- és negyedrend
erezet hálózza be az egész levelet. Ezek az egész levél felületét apró kis
mezkre osztják. A fér és az elsrend oldalerek által bezárt szög 20—40°

között van, ebbl következik, hogy az oldalkaréjok a fkaréjhoz közel
állanak és attól el nem hajlók. Egy levéltöredék alapjából 45 mm hosszú
levélnyél indul ki. Egy másik kis levélalap töredéket is találtam, melyen
a 12 mm hosszií. levélnyél és a jellemz három fár kiindulása jól látható.

A levélalap és a juharfajokra annyira jellemz három fér alapján min-
den valószínség szerint e töredékek is az Acer trilobatum (S t b g.) A. B r.

fajhoz tartoznak.
Engelhardt (16. Tab. 20.) munkájában leírt és ábrázolt Acer

trilobatum (S t b g.) A. B r. levelek a gyjtött smaradványokkal mind
váll, mind fogazat és az erezet kialakulása tekintetében is egyeznek.
Engelhardt másik munkájában (15. p. 364. Tab. 18. Fig. 8—10.) közölt
nyolcadik ábra egyezik az egri példánnyal. Unger (84. Tab. 41. Fig.
1—8.) Acer trilobatum ábrái teljes mértékben azonosíthatók azi egri

smaradványokkal, amelyek közül a kisebbik példány Unger második
ábrájával egyezik. A M. N. M. P. B. gyjteményében lév egri példányok
hasonlóan teljes megegyezést mutatnak az Unger leírásában szerepl
hatodik ábrával- Unger Szántó környékérl is közölt Acer trilobatum
(S t b g.) A. B r. levelet, mely lényegesebb eltérést nem mutat a jelleg-

zetes Acer trilobatum levelektl. Ettingshausen (24. Tab- 44.) híres
bilini munkájában ábrázolt Acer trilobatum levelek az egri leletekkel szin-

tén összeegyeztethetk. Heer (31. Tab. 115. Fig. 1.) ábrája is hasonló
a M. N. M. P. B. gyjteményébl származó kis juharlevélhez, amelyen
jól láthatók a mereven felszálló oldalkaréjok, az erezet és a fogazat.

A Goeppert (29. Tab. 23. Fig. 4.) munkájában közölt juharlevél a mere-
ven felszálló erezet és kiliegyesed levélkaréjok alapján minden való-
színség szerint az Acer trilobatum fajhoz tartozik. Udvar házi (83).
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aki Eger környékének snövényeivel foglalkozott dolgozatában epilíti

az Acer trilobatum-hoz tartozó leveleket. Ezekrl ábrát nem közölt s így
közelebbi összehasonlítást végezni nem tudtam. Az smaradványok, leírás
alapján az ismertetett egri levélmaradványokkal egyeznek. Staub a
zsilvö’gyi munkájában (70.) részletesen foglalkozott az Acer trilobatum
fajjal, de a gyenge ábrák alapján az egri kletekkel nem hasonlíthattam
össze. K r á u s e 1 is közölt e fajhoz tartozó leveleket (46. Tab. 11. Fig. 7.)

és szövegközti ábrát is adott. Leírása és ábrája megegyezik az egri agyag-
feltárás rétegeibl elkerült levélmaradványokkal. Brown munkáját an
(8. Tab. 58. fig. 13.) közöl egy ábrát, melyen a mereven felszálló oldal-

karéjok és az erezet mutatnak némi hasonlóságot az Acer trilobatum

(S t b g.) A. B r. fajhoz. A H o 1 1 i c k (36. Tab. 76. Fig. 2.) mvében leírt

és ábrázolt Acer trilobatum prcductum (A. B r.) Heer levéltöredék is

némi hasonlóságot mutat az egri smaradványokkal, de töredékes volta

miatt azonosítani nem lehetett.

Acer trilobatum (S t b g.) A. B r. (fructus).

A gyjtés folyamán egy igen jó magatartáséi és szép terméslenyoma-
tot sikerült találni. A féltermés a termésszárnnyal együtt 20 mm hosszú,
legszélesebb részén a szárny 7 mim széles, az egész tehát majdnem három-
szor olyan hosszú, mint legnagyobb szélessége. Az ovális alakú magház
csak egy mm-rel szélesebb, mint a termésszámy hozzácsatlakozó része.

A termésszárny egyenes, majd csúcsa felé ersen legömbölyöd hátú.
Az alsó oldalán, a makkoeska felé homorúan keskenyed'iik. A termés-
szárnyat srn behálózó erezet a termésszárny hátával párhuzamosan
indul, majd széles ívben elhajlik a szárny széle felé. Közben többszörösen
anasztomizál. Az erezet a termésfal felületén is végighalad. Az eddigi

egybehangzó vélemények alapján ezen termés az atlanti Észak-Ameri-
kában él Acer rubrum és Acer saccharinum L. termésével mutat rokon-
ságot.

Weyland (93. p. 107—108.) a rajnai, harmadidszakról írt kitn
munkájában a juharterméseket négy csoportba sorolja: alak, nagyság
és erezet alapján. A feljebb ismertetett termés az beosztása szerint

a harmadik csoportba tartozik, azzal a különbséggel, hogy Weyland
a termés hátát ebben a csoportban homorúnak jelzi, az egri termés-
maradvány háta viszont egyenes. Ugyanakkor hangoztatja, hogy nagyon
nehéz az egyes csoportokat elhatárolni, mert a termésszárnyak nagysága
és alakja mindig ersen változó. Krausel (46. p. 72—77.) is részletesen

tárgyalta Mainz-kasteli munkájában a Weyland által felállított négy
csoportot. Heer (31. p. 859. Tab. 112. Fig. 1—16.) svájci munkájában szintén
részletesen tárgyalta a juharterméseket. Terméseinek bármelyikével is

nehezen azonosítható az egri termésmaradvány. Udvarházi (83.), aki az'

egri alsó riolittufa növénymaradványainak feldolgozásakor talált juhar-

fajhoz tartozó leveleket, termésrl nem tett említést. Jablonszky (39.

p. 260. Tab. 10. Fig. 3.) ipolytarnóci flóra feldolgozásában ismertetett

Acer trilobatum tennése nagyságra és alakra annyira eltér az egritl,

hogy azzal semmiképpen sem azonosítható. S t a u b (70. p. 532.) egyik

munkájában összefoglaló leírást adott az Acer trilobatum A. B r. faj ter-

mésérl az irodalmi adatok és ábrázolások alapján. Leírás alapján az egri

juhartermés az Acer trilobatum A. B r. fajhoz sorolható. Kásky dolgo-

zatában (57. Fig. 7.) ábrázolt Acer sp. terméssel nagy hasonlóságot mutat

az egri termésmaradvány. Ettingshausen bilini mvében (24. p.

18—19. Tab. 44. Fig. 2.) közöl egy Acer trilobatum A. B r. termést, amely



alaktanilag teljesen egyezik az egri agyagfeltárás rétegeiben talált ter-

mésmaradvánnyal.
P a x az Acer trilobatum A. B r. fajt a Palaeorubra szekcióba

sorolta, amely a harmadidöszak folyamán igen nagy elterjedésben élt

és csaknem egész Európát lakta, Grönlandtól Szászországon, Csehországon

és Olaszországon keresztül egészen Görögországig. A P a 1 a e o r u b r a

csoport számos faja már a miocén folyamán kihalt Európából. Csupán
az Acer trilobatum A. B r. faj az, amely a pliocén végéig, a negyedid-
szakban bekövetkezett eljegesedésekig maradt életben. A mai .,Rubra“

szekció már csak atlanti Észak-Amerika tájain: Üj-Fundlandtól Flori-

dáig, északnyugaton pedig Winnipeg, Dakota és Nebraska vidékein él

néhány fajjal.

Acer crenatifolium E 1 1 h.

E fajból csupán egyetlen kis levél került el a gyjtés folyamán, az
is töredékes. A levél fkaréja jórészen hiányzik és így nem mérhet.
A levéllemez szélessége 35 mm. A juharfajokra annyira jel emz levél-
nyél itt jól látható, meglév része 3 cm. A levél alapjából három ertelje-
sebb ér indul a közép- és két oldalkaréiy csúcsa felé. Két gyengébben
kivehet pedig az alsó karéjok felé irányul. A férbl kiinduló másod-
rend erek nem olyan mereven haladnak a levél széle felé, mint az Acer
trilobatum faj levelén lláttuk, hanem ívesen elrehajlottak. A harmad-
rend és a negyedrend erezet itt is egymással összefügg és a levél

felületét apró kis mezcskélkre osztja-

A kis töredékes levélkén a gyengém szívalakú levélalap közelében még
két kisebb levélkaréjt láthatunk, tehát nem háromkaréjú, mint az Acer
trilobatum faj levelei. A levél fogazata egyenltlen és inkább a nagyobb
fogak uralkodnak. Mindezen különbségek alapján az Acer trilobatum
A B r. fajjal azonosítani nem lehetett. A M e n z e 1 mvében (48. Tab. 5-

Fig- 35. p. 100.) Acer crenatifoliumnak leírt smaradvánnyal nagy hasonló-
ságot mutat. Menzel a leírásban az oldalkaréjok elkeskenycdését említi.

Sajnos, az egri példányon mindkét oldalkaréj csúcsa hiányzik és ezt az
elkeskenyedést nem figyelhetjük meg. Ennek ellenére a levélalap gyenge
szívalakií kialakulása és az erezet alapján leírt smaradványt az Acer
crenatifolium E 1 1 h.-fajjal azonosítottam. Weiland munkájában ábrá-
zolt (92. Tab. 17. Fig. 1.) egy Acer crenatifolium Etth. levelet. E levél

gyengén szívesvállával és erezetével egyezik az egri töredéses juhar-
levéllel.

Tanulmányaim alapján e fajt a P a x-féle Palaeospicata szekcióba
sorolhatjuk. Ez a szekció csak kevés típussal élte túl a harmadidszakot.
Az Acer crenatifolium az oligocén folyamán Grönlandtól Izlandon keresz-
tül a Kajna-medencéig terjedt. A miocénben pedig egész Közép-Európára
kiterjedt, de a pliocén folyamán már csak Dél-Franciaország teriilelén

találjuk meg. Ma él rokona az Acer pseudoplatanus L., amely az északi

mérsékelt öv területén, de különösen a középeurópai hegyvidékeken él.

Acer integriiobum W e b.

A gyjtés folyamán e fajból hét példányt találtam. Közöttük teljesen

ép egy sem volt. Minden levél háromkaréjú és az erteljesen felfelé irá-

nyuló három ér mellett a levélalapból jobbra és balra kiinduló egy-egy
további is a jellemz. Ez a két alsó ér egy-egy erteljesebb fogazatban
végzdik anélkül, hogy ezzel egy külön karéjt alkotna. A levelek erezete
teljesen egyezik a többi juharlevél erezetével, azzal a különbséggel, hogy
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a föérbl kiinduló másodrend erek nem irányulnak mereven a levél
széle felé, hanem elbb gyenge ívben hajolnak, és csak azután futnak a
levél széle irányába. A levél szélén apróbb és nagyobb fogak váltakoznak.
Jellemz még a levélmaradványokra a levélváll kissé szíves kialakulása,
ellentétben az Acer trilobatum-íajjaA, ahol ezt nem találtam. A levelek
nagysága különböz, sajnos, pontos méretet egyikrl sem tudok adni,
mert vagy a fkaréj vagy a levélalap hiányzik. Egyik levél, a fér mentén
teljesen elhajlik s így pontosan mérni sem lehet. Az egri) agyagfeltárás
rétegeibl elkerült juharlevelek legnagyobb példánya is e fajhoz tar-
tozik. E nagy példányból csak a levélközép maradt meg, a levélalapon
a két alsó, e fajra jellemz érpár megvan.

Az 'irodalomban W eyland szépen ábrázolta e faj leveleit (92. Tab.
18. Fig. 1—3-). A leveleik kissé szívalakú válla és az erezet egyezik' az egri
leletekével, különösen a harmadik ábráján, ahol a fér fels részébl
kiinduló másodrend ereknek az ívben hajlottsága látható. Az oldal-
karéjok az egri példányokon kezdetben szélesebbek és csak hirtelen
hegyesednek ki, szintén nagy hasonlatosságot mutatnak a W eyland
által ábrázolt smaradványokkal. Bár az Acer integrilobum nagy hason-
latosságot mutat az Acer trilobatum, fajjal mégis arra a meggyzdésre
jutott Weyl and, hogy elválassza az Acer trilobatum levelektl. Vizsgá-
latait igen nagyszámú juharlevélen végezte.

Pax e fajt a Palaeocampestria szekcióba sorolja- Acer integrilobum
faj már az angliai eocénbl is ismeretes. Felterjedését az oligocén és a

miocén idszakban érte el.

R ha m n a c e ae.

Rhamnus warthae Her r.

(Tab. II. Fig- 6.)

A gyjtés folyamán e fajból több töredékes levél került napfényre.
Közöttük három keskenyebb és lándzsás alakú, a negyedik levélmarad-
ványnak kissé szélesebb a levéllemeze, az ötödik levéllenyomat pedig
sokkal nagyobb a többinél. Ennek hossza 145 mm, szélessége pedig 50 mm.
A töredékes levelek hossza 65—80 mm között váltakozik, szélességük
pedig 23—44 mm-ig terjed. A levelek szélén egymástól aránylag távol
álló, apró, hegyes, felfelé irányuló fogak láthatók. Egyes helyeken, ahol az
smaradványok jobb megtartó súak, ott szépen látszanak a fogacskák. így
a legnagyobb példány levelének bal szélén. Sajnos, a többi smaradványon
éppen a levelek széle sérült ersen s így kevés helyen Játszik pontosan a
ibgacska. A’ levelek csúcsa és alapja majdnem minden példányon hiány-
zik, kivéve egyet, amelyen a levélalap aránylag jól kivehet. A fér egye-

nesirányú. Belle váltakozva indulnak kii a másodrend erek és ers ívben
magasan felfelé irányulnak. Mieltt a levél szélét elérnék, az elttük futó

érrel egyesülnek, miután kis íveket alkotva, a levél szélét kitöltötték.

Ezekbl a kis ívekbl egyenesen a fogacskákba induló erek is futnak.

A másodrend erek a levél fels részében ersebb ívet írnak le, mint a

levél alapján. A másodrend ereket összeköt harmadrend erek háló-

zatot alkotnak, egymással többször anasztomizálnak és így a levél felü-

letét apró kis mezkre osztják fel.

Az irodalomban több helyen írtak le Rhamnus fajokat, de ezek az

egri agyagfeltárás leleteivel nem azonosíthatók. H e e r (33. p- 23. Tab. 5.

Fig. 2—3. és Tab. 6. Fig. 3—5.) a fels-oligocén korú zsilvölgyi flórából

ismertetett és ábrázolt leveleket Rhamnus warthae név alatt. Az egri

leletek mind a levél alakja és fogazata, mind pedig az erezet alapján



teljes mértékben megegyezést mutatnak a leírt és ábrázolt fajjal. Magyar-
országon ugyancsak a zsilvölgyi rétegekbl ismertetett és ábrázolt

Staub két levelet Rhamnus warthae Heer néven (70. Tab. 38. Fig. 1—2.),

amelyek még jobb magatartásiaknak látszanak, mint az eredeti leírás pél-

dányai Staub ábrái alapján is teljes a faji egyiivétartozás, Heer pél-

dányai és az ismertetett egri levélmaradványok között.

Palama e.

Sabal sp.

Két igen kis levéltöredék került el Egerbl, melyek a Sabal génusz-
hoz tartoznak. A legyezpálmaleveleknek csak középs része maradt meg.
A levél gerince kissé rövid, tompa háromszög és a levélnyél nem tüskés.

Az egyik Legény i gyjteményébe! származó smaradvány 14 mm
széles és 50 mm hosszú levélnyelet, rövid (6 mm hosszú és 14 mm széles)

levélgerincet és a 19 sugarú összefügg levélszelet közepét mutatja.
A másik, saját gyjtés még kisebb levélgerincmaradvány, amelybl
rossz megtartás mellett csak 10 mm hosszú és 3 mm széles levélnyéldarab,
3 mm széles, de aránylag magasabbra húzódó (6 mm hosszú), csúcsán
lekerekített rachis és 20 sugárból álló összefügg levélszelet (nyilván nem
az összes) középrésze látható. A rachis alakja ezen leveleknél a lemez fels
oldalát mutatja, mivel a rachis tompán legömbölyödött és nem húzódik
keskenyen felfelé, mint a lemez alsó oldalán. Az smaradványok egészén
fiatal Sabal-levél középs részérl származhatnak. Az agvagfeltárás
ugyanezen rétegeibl ismertetett Andreánszky (1. p. 36. Tab. 3.) egy
pálmalevelet Sabalites sp. (TI. Tab. Fig. 2.) néven, amelyrl a következket
írja: „höchstwahrscheinliioh das Blatt von Tuzsonia hungarica“.

Réteg tani és snövény földrajzi következtetések.

Az agyagfeltárás iéés-oligocén rétegeibl nagyszámú (700—800)

snövénymaradvány került el. A meghatározott anyag csak kis része
a szép és nagy egri flórának. Az eddig feldolgozott anyag nem eléig arra,

hogy megközelítleg is h képet rajzolhassunk ennek az idszaknak teljes

flórájáról- Annyi már is megállapítható, hogy Eger környékén a fels-
oligocén éghajlata és az akkor élt növényzet összetétele eltérít! a mai euró-
pai éghajlattól és ennek növényvilágától. Az smaradványok teljes fe 1 -

dolgozása értékes snövényföldrajzi, különösen séghajlati megállapítá-
sokat fog eredményezni.

Az oligocén idszak végén Eger környékén egy, a tengertl nem mesz-
sze fekv kevert erdséget képzelhetünk el örökzöld és lombhullató lombos
fákktal és fenykkel. Mint örökzöld lombosfák, illetve cserjék, a Laurus
a Cinnamomum, Myrica és a Quercus gigantum szerepeltek, mindenesetre
még ennél jóval több más fanemmel. Lombkullatóík az Acer.
Juglans, Quercus, Ulmus, Rhamnus stb. fajok. A fenyket a Pinus. Glttp-

lostrubus és Sequoia génuszok képviselték. Meglehetsen tarkította ezt az
egyébként is változatos képet a magasabb hmérsékletet igényl pálmák
jelenléte. A pálmák Drude (9. p. 94—106.) szerinti északi elterjedési határ-
vonala kb. olyan izotermával esik egybe, ahol az évi átlaghmérséklet
16° C, a leghidegebb hónap hmérséklete pedig nem alacsonyabb 8° C-nál.
Ezt az alacsonyabb hmérsékletet azok a Leguminosa-fajok, amelyeknek
csak termései és levelei (Cassia) ismeretesek e területrl, meg az egyes
páfrányfélék (Lastraea, Trichomanes stb.), és a felsorolt örökzöld fajok
még jól trték.



Az egri fels-oligocén flóra összetételében, hasonlóan egyéb harmad-
idszaki ilórák összetételéhez, a mai keletázsiai és a monszum területek,
valamint Észak-Amerika atlantikus partjain él szubtrópikus flóraelemek
uralkodnak.

A harmadidszak közepén Európa legnagyobb részében — így hazánk-
ban is — a jelenleginél jóval magasabb hmérséklet uralkodott. A fels-
oligocénben, Eger környékén melegebb, csapadékos és hvösebb, enyhe
idszakok váltakoztak. Ezért volt a terület is megfelel a pálmák
elterjedésére. Az egri fels-oligocén többi flóraelemeibl viszont arra
következhetünk, hogy az elz idszak melegebb éghajlatát viszonylag
hvösebb váltotta fel. Ez a változás szép összhangban van az egyéb föld-

tani megállapításokkal, amelyek szerint Közép-Európában az oligoeén
és miocén közti határid a fokozódó lehlés kezdetét jelzi.

nagiJiajiBH:
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Baer oxoaonHeime KJiiiMaTa na rpaHiipe oaiiropeHa a MiiogeHa.

PLANTES FOSSILES DE L’ÉPOQLE TÉRTIAíRE D’EGER
Pár: I. Pálfalvy.

Dans le voisinage immédiat de la vilié d’Eger en Hongrie 1’ on a
trouvé dans les couches argileuses de l’oligocéne supérieur de l’ancienne
tuilerie Wind un grand norubre (700 á 800) de plantes fossiles. Le
matériel étudié (pour la liste floristique voir p . . .) n’est qu’une petife

partié de la béllé et riche flóré d’Eger. II n’est pás suffisant pour donner
u ne idée, mámé approximative, de la flóré entiére de cette époque. Mais
on en peut déjá établir que dans les environs d’Eger le climat de
l’oligocéne supérieur et la flóré de cette époque ont été différests au
climat et á la Here de l’Europe de nos jours. L’étude compléte des plantes
fossiles recueillies promet des eonstaiions de grande valeur concernani
la paléokéographie végéíale, et surtout l’histoire des climats.

Nous devons admettre l’existance, á la fin de la. période oligocéne.
dans les environs d’Eger, prés de la mer, d’une íort rnixte d’arbres á
feuillage persistant. et á feuillage caduque, et de coniféres. Comme
essences á feuillage persistanty ont figuré les genres Laurus, Cinnamo-
mum, Myrica, le Quercus giganteum, et encore d’autres. Les á feuillage

caduque sont représentées pár des espéces des genres Acer, Juglans,
Quercus, Ulmus, etc. Les coniféres sont représentés pár les genres Pinus,
GLqitostrobus et Sequoia. La présence des palmiers exigeant unó
température élevée a rend cette image, déjá bien variée, encore plus
eolorée. La limité d’extension vers le nord des palmiers coincide, selon

Drude (9. pp. 94

—

106.), approximativement avec une isotherme, aü la

température anuelle movenne est de 16° C, et la température du mois le

plus froid n’est pás inférieure á 8° C. Cette température est bien supportée

pár les, plantes légumineuses, dönt nous connaissons en ce territoire que
des fruits et des leuilles (Cassia), ainsi que pár les fougéres (Lastraea.

Trichomanes, etc) et les essences á feuillage persistant mentlonnées.



Dans la comuosition de la flóré oligocene supérieur d’Eger,
pareillement á la composition des autres flores tertiaires, doninent les

élémonts sous-tropiques des régions actuelles de l’Asie orientale et des
régions á mousson, ainsi que des parages atlantiques de l’Amérique du
Nord.

Au niilieu de l’époque tertiaire il y avait dans la grande partié de
l’Europe une température beaueoup plus élevée qu’aetuellement. Dans
l’oligoeéne superieur des environs d’Eger il y avait une alternance de
périodes pluvieuses chaudes et de périodes moin ehaudes plus tempérées.
Les autres éléments de la flóré de l’oligocéne supérieur d’Eger nous font
eonclure á oe que le climat plus chaud de la période précédente a été
suivi pár un climat relativement froid. changement est én bon accord
avec les autres constations géologiques, selon. lesquelles la période
entre l’oligocéne et le miocéné indique le commencement d’un
refroi d issem ént progressif

.
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A sárszentmiklósi ríolit-kérdés

KISS JÁNOS

A polgárdi ipartelep kfejtjében föltárt kaoliinosodott eruptívtelér

(kvarcport.!1

) települési és magmagenetikai vizsgálata közben fölvetdött

az a kérdés, vájjon rokoni kapcsolatban áll-e a tle távoles velencei, illetve,

sárszentmiklósi eruptív-elfordulással? — Szükségessé vált tehát az

utóbbi elfordulás tüzetes földtani és kzettani újravizsgálata és részletes

térképezése. (1. ábra).

A sárszentmiklósi eruptív-elfordulásról igen szkszavú irodalmi ada-

tok vaunak T. Rt h Lajos, illetve Se ha farzik és V en dl A. munkái
nyomán. S chaf ar zik domitos kvaretrahitnak, V endl A. pedig a

mikroszkópi és vegyelemzés alapján egyszeren riolitnak írja le. A leg-

üdébb kzet összetételét V endl A. a következkben állapítja meg:

Si0 2 . .

%
73,82

AhOg . . 12 64

FeO a . . 1,63

FeO . . 0.56

M°0 . . 0.36

CaO . . 0,35

NmO . . 0,86

K’O . . 7,33

FUOF1100
1,26

H,0 -110° 0,31

co2 . .

TiO, . . 0.21

Zr0 2 . . 0.01

P20 5 . . 0,06

S03 . . 0,25

Cl . . . 0,02

MnO . . 0.02

BaO . . 0.09

SrO . . • nyom

Összesen : 99,78

D: 2.461

A jelzett elfordulást Sárbogárd és Sárszentmiklós között, Mindszent-
puszta mellett lév Szarvashegy oldalán nagy kfejt tárja fel, melynek
kzetét idszakosan teimelik. A Szarvashegy fiatal pannoniai térszínébl
enyhén kiemelked, ÉÉNY—DDK.-irányban húzódó pleisztocén-rétegek-
kel borított vonalat, ahol a már messzirl látható fehér foltok elárulják,

hogy a fiatal takaró alatt idsebb képzdmény húzódik. A pleisztocén-réte-
gek vastagsága igen változó, s a gerincen alig érheti el az 1—2 métert. Köz-
vetlenül a kfejt déli bejáratánál lév ereszke az eruptivum fölött vál-

takozó rétegsort tár fel, mely smaradványt ugyan nem tartalmaz, de
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1

J. ábra.
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kifejldése és kzettani analógia alapján a korát pannonban kell rögzí

fenünk. A rétegsorrend a következ:

0,40 m — löszös talaj

Pleisztocén:

0,20 ni — sárgásszürke homokos agyag
0 80 ni — sárgásszürke homok
0,20 m — sárgásszürke homokos agyag

Pannon: 1,00 m — homok, alján 0,30 m, homokkpad
0,40 m — homokos agyag
0.20 m — abráziós törmelék
1,00 m — homok
0,40 m — abráziós törmelék

Szarmata: riolittufa

S2e/yény a kfejt siklójának heleli f-aláról

F>- n = \-2

,
~ T L J

ísa mm o m i±§ ih
riolittufa aóráz/6i-tormelik homok homokos-agyag homohkapad loszös-taloy

s : , Pannonjai- emelet * *' * 1 J Pleisztocén ^

2. ábra.

E pannoniai képzdések enyhe 190°/4°-irányú szögdíszkordanciával tele-

pülnek az eruptivum egyenletes felszínére.

A részletes földtani és. kzettani vizsgálatokból világosan kitnik,
hogy nem egykori lávaömléssel, tehát nem riolittal, hanem riolittufával
állunk szemben.

Ennek felismerése és eldöntése nemcsak helyi viszonylatban fontos,

hanem az az Alföld-medencének általános földtani felépítését illetleg is.

A riolittufa települése megtéveszten tömeges jelieg. Tüzetes vizsgálatok-
ból azonban kitnik, hogy bizonyos anyagé, rendezdés észlelhet a fel-

tárás egyes részein. Ez az anyagelrendezdés semmiesetre sem téveszt-
het össze a lávafolyásból ered folyásos szöveti kialakulással, ahol
az ásványos elegyrészek elrendezdése meghatározott irányt követ.
Jelen esetben nem az ásványos elegyrészek elrendezdését látjuk, hanem
a kaolinosan málló kötanyag jelzi a részben vízben történt vulkáni anyag-
iöJhalmozódást.

A kzet fehér, sárgásfehér bizonyos irányokban, törésvonal mentén
rózsaszín. Helyenként tömött, kagylótörés, általánosságban azonban
likacsos, po.hanyós, kaolinosodott. Uralkodólag az utóbbi van túlsúlyban.
Nagymennyiségben tartalmaz zárványokat, melyekrl V endl A. is meg-
emlékezik, kiemelve, hogy csak a gondosan kiválasztott anyag alkalmas
kzettani és vegyi vizsgálatra. Ezek részben paleozoos filliit, arkozás ho-

«*
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mokk és kvarcit, valamint neogén (?) kovásodott. márga és homokkbl
állanak. A zárványok helyenként breccsás betelepülésben, általánosságban
azonban szétszórtan észlelhetk. Alakjuk kissé lekerekített változó kavics-
nagyságtól ökölnagyságig. Ezenkívül igen gyakoriak a szögletes, törmelé-
kes zárványok is, melyek éles katái mentén érintkeznek a tufás kötanyag-
gal, melybl a mállás folytán könnyen kihullamak.

A rózsaszín, tömött, kagylóstest kzetrészletek utólagos kovásodás
eredményei, mely ÉK—DNy.-irányú törésvonal-rendszer mellett történt.
Ebbl ered a tufa tömeges jellege, és valószínleg ezen az alapon került
lioátként az irodalomba.

Az ásványos összetételében az alapanyagban törmelékes szilánkos
kvarc, csillogó hasadási lapjairól könnyen felismerhet földpát-plagioklász,
valamint helyenként kifakult biotit-pikkelyek észlelhetk. Uralkodó

3. kép. Utólagosan elkovásodott riolittufa üreaiében kikristályosodott

xenomorf kvarc-halmazok.
-t-JNIicol iao í:öü

mennyiségben a kvarc, míg a többi ásványok alárendelten mutatkoznak.
A kovásodás mellett, a már említett koalinosodás erteljesebben észlel-

het.
A mikroszkópi vizsgálatok érdekes megfigyelésre adnak alkalmat. A k-

zet általánosságban felzites, mikrokristályos, mely mikroknstályos jelleg

utólagos kovásodás eredménye. A mikroszkóposán észlelhet kvarc itt is

uralkodó nagyságban és mennyiségben is. Szemcséi törmelékesek, szilán-

kosak, helyenként rezorpciós szegéllyel. A ftengellyel párhuzamos metsze-
tekben, romboeder és prizmatikus lapok igen jól kivehetk. Helyenként
apró fészkekben xenomorf-kristályok halmazát látjuk a kovasav utólagos
átitatódása és átkristályosodása gyanánt (3. kép). Általában a kalcedon
pamatszeren járja át az egész kzetet valamint keskeny repedések men-
tén apró szferolitok képében mutatkozik.

A -földpátok két generációban jelentkeznek. Az idsebb uralkodólag
az ortoklász, illetve a plágioklász, melyek túinyomólag kaolinná alakulnak
át, részben pedig apró szericit-pikkelyek jelzik fokozatos átalakulásukat.
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A fiatalabb generációként a víztiszta szanidin jelentkezik legnagyobb
mennyiségben. Igen gyakori a szanidin kailsbadi ikerösszenövése.

A plagioklázok az elzvel szemben alárendelt szerepet töltenek be.
%

Általában a savanyú, ritkább esetben az intermedier típusúak vannak je-

len. A (010) lapon észlelt kioltásuk alapján összetételük

Abfio Anio és Abvo-co An3o-4o

között ingadozik.
Ezenkívül legnagyobb mennyiségben a trachitos szövet riolitzár-

ványban jelentkeznek. E zárványok szabadszemmel nem észle.hetk, mik-
roszkópi képben azonban éles határral különülnek el a tufa alapanyagá-
ban. (4. kép).

A cirkon igen ritka.

4. kép. A trachitos szövet riolit-zárvány éles határ mentén érintkezik a tufa

alapanyagában.

+ Nicol, kb 1:120-

A színes elegyrészek közül csak a biotit körvonalai mutatkoznak kü-
lönböz átalakulásban. Nem ritka a biotit utáni klorit-pszeudomorióza, va-
lamint valószínleg a biotit felhalmozódásából és átalakulásából keletke-
zett gyengén pleokroós, plisztacitzöld epidot-halmazok. Ezenkívül gyakori
a limonit ritkábban a magnetit és hematit.

A riolittuía ilyen települési körülményeinek, megjelenési formájának
és kzetszerkezeti jellegeinek hangsúlyozása azért fontos, mert igen é de-

keo kele kezési körülményekre utal. Az eddigi feltárás anyagának vizsgá-
lata két szembetn keletkezés magyarázatát adják meg.

a) a vízben, tehát a tengerben, és
b) szárazföldön történ anyagfelhalmozódást jeleznek. A tengerben

történ vulkáni anyagfelhalmozódás mellett szól elssorban a határozott
irányban tö.tént anyagelrendezdés, mely különösen a kfejt déli és nyu-
gati falán észlelhet, valamint a belle kikerült smaradványok jelenléte.

Áz smaradványok tengeri, illetve félig sósvízre utalnak, melyek Cerithiúm
cf. Paoli, Cerithiúm sp.- és Trochus sp.-nek bizonyultak és a szarinkátát
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jelz egyedek. Megtartásuk nem a legjobb, ide a lenyomatuk és a kbél a
génusz biztos meghatározására alkalmas. Ezek részben a breccsás betele-

pülésbl, túlnyomólag azonban a íétegezdést is mutató tufából kerültek ki.

Az eddigi észlelések alapján még nem választható el a tengerben, illetve a

szárazföldön történt tufafelhalmozódás a fokozatos átmenet miatt.
Az anyagfelhalmozódásban megszakítás nincs.

Az elz adatok kiértékelése alapján összefoglalásként a következket
szögezhetjük le:

A sárszentmiklósi eruptív-elfordulás az elz irodalmi adatokkal
szemben nem riolit. hanem riolittufa.

A velencei, illetve a polgárdi-i eruptivum felé nem mutat közvetlen
kapcsolatot.

A tufa részben tengerben, partszegélyén, valamint ennek) fokozatos fel-

töltödése folytán, szárazföldön történ vulkáni anyagfölhalmozódás ered-
ménye. A települési körülmények, változatos zárványok jelenléte, valamint
tömeges jehege, hirtelen és a kitörési középponttól nem nagy távolságról
jöv anyagfölhalmozódásra vall, amit a mikroszkópi vizsgálatok is alá-
támasztanak. A tufa utólagosan kovásodott el, és kaolinosodott, a tnfaszó-
rást, követ kzetrések mentén. E kzetrés-rendszer kialakulása intrapan-
noniai, vagy posztpannoniai lehet, mindenképen a legfiatalabb mozgási
idszakra esik. A talált faunalemek a tufa földtani korát szarmata-eme-
letre rögzítik.

A kitörés idejének biztos megállapításával a dunántúli szarmata tufák
elterjedése ezzel új adatokkal bvül. A szekszárdi III. sz. mélyfúrás Vigh
Gyula adatai alapján 341 m-nél riolitot ért, mely tufával és agglomerá-
tummal váltakozott 302 m-en át. A vizsgálatokból kiderült, hogy az erupci-
vum fölött tengeri fels-helvét, majd ezt követleg szarmata- és pannoniai
rétegek teleprnek.

A szekszárdi és sárszentmiklósi miocén-rétegek összehasonlításából
közös nevezként alábbi következtetéskre utalunk:

A sárszentmiklósi riolittufa heteropikus szarmata-kifejldés, ahol a fo-

kozatos partszegéi yi föltltdésbl, szárazföldi felhalmozásaként folytató-

dott a tufa lerakodása.
Ez esetben mint a hazai miocén vulkánosságánál általánosságban is-

mert, a tufaszórás idben és térben ritmikusan változott.

3. K h ni

:

K Bonpocy pnonnTa b onpy>«HOCTn ÜJapceHTMMKjiouj.

tlo naHHMM jimepaiypH siy spyimiBHyio nopoay ,v chx nap cnim-nn pnojiiiTOM. B
pe3yjihTaTe cbohx ncrjienoBamift aBTop ycTaHOBHJi, hto OHa aB-uaeTca pnoaiuoBbiM Typ<})OM.

Oh ycraHOBna gaJiee, hto sto Heoabinoe MecTopojKneHiie He nneeT Hímére oómero c öpyn-

thbom b OKpyjKiioeTii rio.Tir-.pgH. reoJionmecKHií B03pacT nopogbi onpegeaHJira na ochobc

4>ayHHCTHHerKHX HRHHblX. no 9TH\I gaHHHM piIOJIHTOBblit Typif) OÖpaaOBajlCH B CapMaTCICOM

apyce. Ilo OTHOrneHnro (bmnn nopo.ua HBaflercn npiiöpeacHOft — HaaeMHOil.

IRODALOM:

Schafarzik: A Sárszentmiklósi quarziraehitok. Földtani Közlöny
1975 76. — 5—6. — 269. p. , .

Ven dl A.: Magyarországi riolittípusok Matematikai és Természettudományi
Közlemények 1927.

Vigh Gy.: A földián szerepe a városok vízellátásában. Hidrológiai Közlöny
XXIÍ. 1—6157 p. 1942.

XXII. 1—6, — 157. p. — 1942.
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Mikrotektoníkai megfigyelések

a Bükkhegység déli palavonulatában*

SZEBÉNYI LAJOS

1948-ban a kisgyri, 1949. év elején pedig a felstárkányi palafejt
ínyagát vizsgálva, feltnt, hogy a palásság lapjain bizonyos sávozottság

.smerhet fel. Ez a sávozottság a palássá grj nagyiából merleges köze ír és-

apokon is jól követhet volt. Tüzetesebben megvizsgálva ezt a sávczott-

>ágot, a finomabb, durvább elegyrészek eloszlása s a csillámtartalom okoz-

nák, mutatva hogy ezek a palásság síkját keresztez réteglapoknak felel-

lek meg.
Schréter a kisgyri és felstárkányi palafejtk anyagát a fels-

íarbon homokk és agyagpa a sorozatba sorolja. A rétegzdéstl
ilfcér palásságról nem tesz említést. Ebbl a célból 1949. szién eksorb-n
17, agyagpala-teriileteken néhány szelvényt végigjártam. így: Egerpatak
/ölgye; Úppony-Bántapolcsány-Dédesi-völgy; Bán-völgy fels szakaszát
ígészen a Bálvány aljáig; de különösképpen az eger—lillafüredi mút
eltárásait. a felstárkányi Vörös-völgy és Várhegy környékét vizsgáltam
neg. Így nagyjából a Bükk-hegység összes képzdményeit alkalmam volt

negiekinteni. Megfigyeléseim alapján a rétegzdés irányától eltér palás-

ig a Répáshuta—Tark—Felstárkány vonaltól K-re és D-re es palákon
jelentkezik regionálisan. Elszigetelten találtam eltér palásságot a 1

; 11a-

füredi út 56—57. km-je körül, ahol egy-két dm-es mészkrétegek váltakoz-
ik agyagpalával. A mészk közötti agvagp la kb. 45°-ban palás a rérng-

apokra. Itt természetesen nem téveszthet össze a réteglap a palássági
appal, mert a mészkrétegek határozottan mutatják a réteglapokat. Nem
;z a helyzet a Felstárkány és Kisgyr környéki fekete palákkal, ahol az

iltalam bejárt területen nem találtam mészk- vagy homokrétegeket az
igyagpalák között. Tehát ez a terület már ezáltal is eltér a többi fels-

íarbon agyagpala- és homokksorozat ‘ól, hogy nincsenek benne homokk-
rétegek. A Szilvásváradtól K-re és Nagyvisnvó^pl D-re es, valamint a

lántapolcsányi és az eger-pataki hasonló képzdményekben gyakran talál-

hatók homcbkrétegecskék, azonban itt nincs meg az a határozott, sík-

apokkal jellemzett palásság még a nagyvisnyói palabányában sem, úgy,
imint Kisgyr és Felstárkány környékén találjuk. Az elbbieknél urn-
áig kissé hullámos a palássági, illetleg réteglap. A Kisgyr, Felstárkány
közt található tökéletes palásodás oka vagy a homokk és mészkrétegek
hiányában vagy a hegység magjában létrejött nagyobb tektonikái igénybe-
vételben keresend.

A felstárkányi és kisgyri pala a réteglapok mentén nem válik el,

így közvetlen rétegdlés-mérés nem volt lehetséges. A mérést csak ott

tudtam végrehajtaná, ahol a feltárásban egy olyan sziklaorr vagy sarok
állt rendelkezésemre, ahol lehetleg egymásra merleges és közel függ-

Beinutatta a M. P. T. 1953. febrnár 1. szakülésén.
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leges litoldázis lapok voltak, melyeken a palássáigi iránytól eltér sáivo-
zottság felismerhet volt. Ilyen helyeken úgy mérhettem le a dlést,
mintha egy akna falán mértem volna, így természetesen csak az egészen
jó feltárásokban tudtam mérni-

Méréseim eredményei a következik:

Palásság
-

Felstárkány Vár-hegy DK-i oldala Isaák menedékháztól ÉK-re
300 m-re 165/76 260/10

Felstárkány Vörösk-völgy 350 A-tl 322,88 288/45

D-re lév vólgyelágazásnál az ormon 1G0,86 290/43

Vörösk-völgy, Köves-tet 552 -<j>--tl K-re lev völgy K-i oldalán
lév kfejt 230/30 305/45

Vörösk-völgy, Samassa mh-tól DNy-ra 1300 m-re a völgy Ny-i

oldalán 328/65 320/40

Samassa mh-tl ÉK-re 150—200 m-re a völgy Ny-i oldalán . . . 86/24 325/5

Éger-Lillafüredi mút 26,52 km-nél, táró 247/30 310/36

Éger-Lillafüredi mút 29 00 km-nél, 125/36 300/12

Eger -Lillafüredi mút 29,08 km-nél, 128 46 300/24

Eger Lillafüredi müút 29,24 km-nél 162/68 310/55

Éger-Lillafüredi müút 30,92 km-nél, —
. . . 308/29 350,57

Éger-Lillafüredi mút 31,23 km-nel, 124/18 360/30

Éger-Lillafüredi müút 31, 78 km-nél, 22.51 50/20

Éger-Lillafüredi mút 32 42 km-nél, 170/13 350,45

A mellékelt térképen méréseimibl csak a rétegdléseket tüntettem fel,

az általam mért palássági irányokat elhagytam, mert azok nem mutattak
lényeges eltérést Schréter által feltüntetett palássági irányoktól.

A Felstárkány és Répáshuta közötti pslatérület É-i részén nem találtam
a palásságtól eltér rétegzdést, — e területet szaggatott vonallal határol-

tam el a térképen.* Ahol a rétegzdés eltér a palásságtól, nem monokliná-

lis rétegzdéssel van dolgunk — mint az a rétegdlésnek vett palásság
mérésébl adódott, hanem egymással ellentétes irányú dlésekkel, úgy-
hogy a feltételezett ázokilinális redk helyett aránylag
lapos, (30—40°-os dlés redszár nyak) boltozatokat
kapunk.

Boltozatokat észleltem a palaterület belsejében elforduló világos,

triász mészkövekben is, pl. Felstárkánytól ÉK-re a lillariiredi országút
mellett lév második mészkelíordulásban (Odorvölgy és Barátvölgy
találkozásánál). A Tarktl DDK-re k'h. 2 krn-re löv nagyobb mészk-

j

foltban pedig Schréter dlésadatai jelzik az antiklinálist; az ettl
D-re lev kis, réteges, világos mészlkifoltbun, lent a Lökivölgyflben szintén

jól látható az antiklinális. E (mészkövek nemcsak morfológiailag, hanem
a dlésadatok alapján is a fekete pala alá kívánkoznak. Ezeket a mész-
köveket Schréter az Odorvölgy és Barátvölgy találkozásánál talált

rossamegtartású kövület alapján a középs-triászba sorolja. (Földt. Int.

Évi Jel. 1912.) A középs-triász mészknek a szerinte fels karbonkor!
palák alá kerülését Schréter térképe feltolódással magyarázza, de a

\

szövegben megemlíti a takaró .lehetségét is, utalva a pa'ateriilet keleti
szélén szerzett tapasztalataira, hogy ott látható, amint a fekete pala a mész-
kre települ- A mészkelfordulások mindkét oldalán ugyanaz a fekete pala

* Tehát e szaggatott vonaltól D-re a térképen feltüntetett vonaliazás iránya a palásság
csapását jelzi, míg a vonaltól É-ra, valamint a térkép egyéb képzdményeiben a rétegzdés
csapásvonalát jelzik.
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R: DÖRFUNGER

Szebényi L. 1949. évi mikroiektonikai megfigyelései a! Bükk-hegységben,
berajzolva Schréter Z. 1943-ban megjesent térképébe.

Jelmagyaráza. : (Schréter Z. 1943. évi korbeosztása szerint) 1. Patak-
hordalók (holecén). 2 Ple.sz ooén és harmadkori képzdmények, 3. Diabáz,
gabbró wehriit. 4. Világosszürke és felién* rétegzett mészk, (középs triász).

5. Sötétszürke, részben szaruköves mészk, wengeni szint, (középs triász),

6. Dolomit (középs triász), 7. Fleg dolomit és mészikfácies, aiárende.ten
agyagpalával (alsó triász) 8. Fleg agyagpala, alárendelten mészkbe elepü-

lésekkel (alsó triász). 9. Kovapala (alsó triász). 10. Agyagpala' és homokk
(fels karbon) 11. Rélegdiés az agyagpala és homokk sorozatban, 12. lieteg-

dlé-; egyéb képzdményben) az „S“~el jelöltek Schré er Z. mérésadatiai),
13. Rétegképzdéstl eltér palásság határa. 14. Irányított mintavétel helye.

MnKpoTetuoHMHecKHe HamofleHHH Jl. Ceöemi b ropax Biokk.

(Hasépiano Ha KapT.y 3. Illpeiepa.)

ycjiobhbig oo3HaaeHHH : 1. PenHbie HaHocbi (rojiogeH). 2. TTaeiíCTOneH h TpaTHHHbie
opasoBaHHH. 3. „ÜHafíaabT raöpo, Bepam. 4. CBeiJioccpbiíí cjjohcthü hgbpcthíik (rpejmnü
Tpnac). 5. TeMHOcepwü poroBmcoBbift naBecTHaic, BeHiPHCKHít ropH30HT (cpeaHHft Tpnac).

6. JIOJIOMHT (CpeaHHÖ Tpnac). 7. JJ OJIOMHTbl H H3BeCTHHKH (HH/KHHa Tpnac). 8. FjIHHHCTbie
cjiaHgbi (hhhchhü Tpnac). 9. Hunná (hhíkhhü Tpnac). 10. rauHHCTbie cjianubi h necnaHHKn
(BepxHH KapöoH). II. IíaaeHHe njiacTOB b nniHHCTbix cjiannax h necnaHHKax. 12. Ila.aeHHe

b npyrax opaaoBaHaax. 13. rpaanga cjiaHneBaiocm paaxogamaa ot naiienna. 14. Mecio
OnpOÖOBaHHH.
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található, így elfogadva S c h ré t © r rétegsorát, inkább takarónak Iái-

szik, és a mészkövet nem feltolódás, hanem az erózió juttatta a lelszínre,

mert e mészkéiío rdulások a völgyek aljában jelennek meg. Minthogy
a takarószerkezet látszott valószínbbnek miint a félt.ódás, azt vettem
vizsgálat alá, hogy van-e a fekete palában átbuktatott réteg? A fekete

palákban ugyanis a körnek, illetleg csillám eloszlásában azt találjuk, hogy
a tisztán agyagos elegyrészekbl álló kzet hcimoktartalma bizonyos határig
fokozatosan növekedik, majd hirtelen éles határral megsznnek a homok-
elegyrészek és ismét tisztán agyag következik. Ez a jelenség néhány cm-es
rétegvastagságon belül játszódik le.

A homokos-agyagos részek ilyen eloszlása Sckrocke: „gradedbedd-
ing“-nek felel meg, amit fokozatos . vagy szakaszos rétegesség-nek nevez-
hetünk. S eh rock szerint ez a jelenség üledékképzdési alapon hatá-

rozza meg a réteglap fels vagy 'alsó voltát, úgyhogy eredetileg a homokos
rész éles határa mindig alól van, az agyagos rész pedig felül. Ilyen szem-
pontból csak két irányított mintát volt 'alkalmam gyüj.eni, többet a hely-
színen vizsgáltaim meg. Helyüket a térképen jelzem. (1. Felstárkány,
Vöröskvölgy, Samassa mh.-tól DNy-ra kb. 1300 m-re a völgy Ny-i oldalán,
palaíejt gödör; 2. eger—lillafüredi mút 29.00 km-nél lev palafej. .)
Mind a két minta szerint eredeti helyzet rétegzdéssel van dolgunk ami
kizárja a takaró feltételezését.

A tektonikai kérdéseket nagyon leegyeszersítené. ha beigazolódnék
Balogh K. elgondolása, mely szerint a Rudabányai-hegységben szerzett
tapasztalatai alapján a tárgyalt fekete palák a középs-triász fels részébe
tartoznak. Így a I.ökvölgyben talált mészkelfordulások egyszeren az
erózió folytán a feküben jelennek meg, a boltozatok magjában.

C é 6 e h h :

MnKpoTeKTOHMMecKne MCcneflOBaHMH b rnuHHCTbix cnaHgax towHoro.BtOKKa.

B ropax Biokk no nponuiHM nccjiegOBaHnaM cjiaHHCBaTorrb miaeTOB cooTBeTCTBye-

cjiohctocth. Ha omoBe HMöioaeHHí}, npon.3BeaeHHbix aBropo.u b 1943 rogy yaajiocb yCTaiioj.

BHTb, mo Meatgy KaurrapKHHb n Kniagep cjidhctoctb miaeroB He coooBCTCTByeT cjiaHgeBa=

tocth. Ho aaHHHM n3MepeHHií cjiohctocth, reojiomnecKoe cipoeHiie iosKHoro-BroKKa 3HanH=

TejibHo ynpomaeTCfb. B MecTO iipeanojiojKeHHbix no chx nop HsoKJiHHajibHbix ciuiagOK no-

jiynaíOTCH cpaBHirrejibHO nojiorne' aiiTHKJiHHajiH, c kphjihmh 30—45° nagaHHA.

IRODALOM:

1. Sohréter: Eger környékének földtani viszonyai. (M. kir. Földtani Int-

1912. Évi Jelentése.) — Z. Sebre ‘er: Die geologisehen Verháltnisse dér Unr
gebung ven Eger. (Jahresberichte dér Kgl. Ungar. Geologischen Reichs-
anst. für 1912

)

2. Schróter: A Bükk-hegység geológiája. (Beszámoló a Földi Int. vita-

üléseinek munkálatairól. 1943. V. évf. 7. fz)
3- Schrock: Sequence in layered rooks. (NewYork 194S-)

4. Balogh: Az északmagyarországi triász rétegtana. (Földt. Közlöny LXXX-.
k. 7—9. f. Bp. 1950-)
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Agyagásványok differenciális termikus

vizsgálata

FÖLDVAK INÉ VOGL MARIA

Az agyagásványok felismerése, minden kétséget kizáró meghatározása
nem könny feladat. Mai felfogásunk szerint az a helyes, lka többféle mód-
szer együttes alkalmazásával vizsgáljuk az agyagásványokat, s csak több-
féle módszer egybehangzó eredménye nvujt a meghatározásnál kielégít
biztonságot. E vizsgálati módszerek között a felismerés (szempontjából
a legtöbbet nyújtja a Röntgen-vizsgálat, mellette szerepel, kiegészíti, st
sokszor helyettesítheti azt a differenciális termikus elemzés.

A termikus vizsgálat alapelve igen egyszer. Valamely vizsgálandó
anyagot egyenletesen melegítve szab: (hfoktól 1000° C-ig (vagy ha elbb
megolvad, akkor ennek megfelelen alacsonyabb htökig), azt tapasztaljuk,
hogy az anyag hmérséklete nem mindenütt emelkedik egyenletesen,
hanem a benne lezajló helnyel vagy htermel kémiai és fizikai folya-

maitok az egyes anyagokra jellemz módon mindig ugyanazon a hfokon
hol lassabban, hol gyorsabban. Mivel az egyes anyagoknál ezek a folya-

matok az egyes anyagokra jellemz módon mindig ugyanazon a hfokon
következnek be, a hmérséklet emelkedésének megfigyelésébl következ-
tethetünk az 'egyes agyagásványok jelenlétére vagy hiányára.

E módszer nem újkelet, már 1887-ben Le Chatelier (1) ajánlja
agyagásványok felismerésére, azonban szélesehbkör alkalmazási, meny-
nyisági becslések elvégzésére is alkalmas módosításai és egyéb ásványok,
így pl. hidroxidok, karbonátok stb. vizsgálatára való kiterjesztése csak sz
utolsó tíz évben következett be. A vizsgálat elvégzésére az egyes kutatóik
különböz berendezéseket terveztek, melyek a részletek kidolgozásában
eltérnek egymástól, de mind közös elven alapulnak. A berendezés lénye-
gében a következ: jó bszigetelés elektromos kemence, mely legalább
1000’ C-ig felfbhet; a hmérsékletemelkedés egyenletesebbé tételére .a

kemence ftáramkörébe áramszabályozót kell kapcsolni. A kemencébe
egy tzálló acélból készült kis tömböt helyezünk. A tömbben szim-
metrikus elrendezésben három furat van, az egyik furatba tesszük a vizs-

gálandó anyag porát a másik kettbe pedig egy olyan kiizzított semleges
anyagot, amely a hmérséklet emelkedésekor semmiféle változást nem
szenved. Legcélszerbb erre a célra az izzított alumíniumoxid. A kemen-
cében elért mindenkori hmérsékletet az egyik furatban lév alumínium-
oxidba helyezett termoelem segítségével mérjük. A másik alumíniumoxid-
tartaimú furatba és a vizsgálandó anyagba differenciális termoelem két
forrasztási helyét süllyesztjük be, míg a két küls forrasztási helyet olvadó
jégbe helyezzük, A differenciális termoelemhez kapcsolt érzékeny galvano-
méter csak akkor jelez áramot, ha a kiét anyag között hmérsékletkülönb-
ség lép fel, ez pedig akkor következik he. amitkcr a vizsgálandó anyagban
hváltozást elidéz folyamat lép fel. Ha a fellép hfokkfülönbségeket
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grafikusan ábrázoljuk olymódon, hogy az egyik koordináta-tengelyre .a

differenciális termoelemlhez kapcsolt galvanométer kitéréíeit mérjük fel,

a, másik tengelyre pedig a kemencében lév mindenkori hmérsékletet,
akkor az egyes anyagokra jellemz differenciális termikus görbéket kap-
juk. Ha mszerünket automatikus: n regisztrálóvá tesszük, akikor a ter-

mikus görbéket fényképezve vagy automatikusan rajzolva nyerjük.

Ha a különböz szerzk által az egyes ásványfajtákról közölt differen-

ciális termikus görbéket összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogv sok
esetben mutatkozik több-kevesebb eltérés a görbe alakjában és a kitérési
csúcsok helyzetében. Ezeknek az eltéréseknek az cka a vizsgálandó anya-
gok ismeretlen szennyezésein kívül is többféle lehet. Függ a görbék alakja
az anyag porítási finomságától a furatba helyezett anyag viszonylagos
tömörségétl, eltérések származhatnak továbbá a mérmszerek kalibrá-

ld

1. ábra.

ciós hibáitól, a melegítés sebességétl stb. Célszer tehát, ha mindenki,
aki e vizsgálati módszerrel dolgozni kezd, elször a saját készülékén meg-
határozza -a tiszta típusos agyagásványok termikus görbéjét és további
vizsgálatainál, ugyanazon kísérleti körülmények megtartása mellett, alapul
a saját görbéit veszi.

A differenciális termikus görbéken mutatkozó csúcsok helyzetébl,
vagyis abból, hegy hány foknál jelentkeznek, mint láttuk, felismerhetjük
az illet anyagot. Ezenkívül azonban a csúcsok nagyságából mennyiségi
becslést is végezhetünk. Ez esetben természetesen még gondo-abban ügyel-
nünk kell a kísérleti körülmények azonosságára és a furatba minden
esetben lemért azonos mennyiség anyagot helyezünk. Mennyiségi
következtetést elször a csúcsok kitérésének a nagyságából ventak. (l/a

ábra). Norton (2) szerint a Azsgálandó anyag mennyiségével arányos
az a terület, melyet a csúcsot siketé görbedarab és a görbe egyenes részé
nek meghosszabbítása bezár. Szerinte azért ajánlatos inkább a területeket
a mennyiség mértékéül venni, mert ezek nagysága a bcmérsékletemelke-
dés sebességétl független, viszont a kitérés nagyságát a melegedés sebes-

sége ersen befolyásolja (1/b ábra). Dean (3) szerint még pontosabb
mennyiségi következtetéseket lehet vonni, ha a területmérést szögméréssel
helyettesítjük (1/c ábra). Eljárása a következ: A csúcshoz az oldalak
mellett meghúzott egyenesek közül az egyiket 10 cm hosszúságig meg-
hosszabbítja, az így nyert végpontnál a csúcsok az alapgörbétl vHó
távolságvonalára merlegest húz, a keletkezett háromszögbl a csúcsnál
lév fí-szög cosecansát (vagyis a vele szemben lév oldal reciprokának a
tízszeresét) kell meghatározni. Mindegyik módszernél szükséges, hegy a

vizsgálandó anyagásványra vonatkozólag legyen egy ismert módon vál-

toztatott keveréksorozatunk, melyeknek görbéit megmérve, az ismeretlen

mennyiséget interpolálhassuk.
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A Földtani Intézet 'vegyi 1abóra tóriwmáiban sok kezdeti nehézség után
sikerült differenciális termikus vizsgálatclk elvégzésére herendezkedni.
Berendezésünk nem tetszets, mert nem állt módunkban olyan készüléket

beszerezni, melyet egy gyár egységesen összeépítve bocsátott volna rendel-

kezésünkre hanem az egyes alkatrészeket különböz helyekrl beszerezve,

st saját, már meglév 'mszereinkkel is kiegészítve építettem össze.

A berendezés elve a már ismertetett. A hmérséklet egyenletes emelkedé-
sének a biztosítása programmszabályozó hiányában transziionmátor-

fokozatok és változtatható ekenállásdk kapcsolásával történik. Igyekszem
betartani az irodalomban ajánlott percenkénti 10—15° C-nyi emelkedést,

ami körülbelül 700° C-ig nagyjából sikerül is, azon túl azonban a melege-

dés sebessége lelassul. A saját kísérleti körülményeimet állandósítva nem
tai^sztaltam, hogy az említett hiányosság eredményeimet befolyásolná.

Hosszú ideig nem sikerült megfelel tzálló acél tömböt szerezni, végre leg-

újabban egy magas krómtartalmú krcm-nikkelaoél megfelelnek bizo-

nyult. A hmérséklet és a hmérsékletkülönbségek, mérésére platina—pla-

tina-ródium termoelemeket használok. A hmérséklet mérése egy tükör-

skálás millivoltmér berendezéssel történik. A hmérsékletkülönbségek
mérésére lengtekercses érzékeny galvanométer szolgál. Színképiötométe-
rünkhöz tartozó regisztrálóberendezésünk igénybevételéivel a galvano-
méter-kitéréseket regisztrálni is tudom, ezzel a meghatározást megbízha-
tóbbá és kényelmesebbé tettem.

Elször a zettlitzi kaolin termikus görbéjét vizsgáltam. A zettiitzi

kaolin gyakorlatilag tiszta k: olinitnek vehet, ennek a termikus görbéje
pedig az irodalomban egybehangzóan jól definiált, közismert görbe. Két
lényeges csúcsa van, egy endotenm csúcs 600 D C körül, és egy exoterm csúcs
980° C körül. Az endoterm csúcsot a kaolin-rács szétesése okozza, amikor
is vízleodás mellett amorf szilioiumdioxid és aliumín'umoxid keletkezik
belle 980° C-on pedig az amorf alumíniiumoxidból kristályos A1 20 3 kép-
zdik. Felvételem, mely mintegy a készülék használhatóságának kipróbá-
lását is szolgálta, megegyezett az irodalmi adatok alapján várt görbével.
Ugyancsak a készülék kalibrálását szolgálta egy tiszta kvarcminta ter-

mikus görbéjének meghatározása. A kvarc 573° C-nál /? módosulatból a
módosulatba megy át; ez helnyeléssel járó folyamat. A termikus görbén
573° C-nál jól definiált éles csúcsot kapunk. Mivel a kvarc átalakulása
megfordítható folyamat, lehlés után másodszori felmelegítéskor is meg
kapjuk a kérdéses csúcsot- így a kvarc könnyen kimutatható olyan ásvá-
nyok mellett, melyeket ugyancsak hasonló hmérséklet körül, de víz
leadásból származó endoterm csúcsúik van. ezek másodszori felmelegítés-
kor már természetesen nem mutatnak változást.

A montmorillonit-csoportba tartozó két ismert elfordulást vizsgáltam
meg. Az egyik a nagytétényi fulleríöld, a másik a maeskamezi moní-
morillonit. A két elfordulás a termikus görbék alapján meglebet'en
hasonlónak látszik. Mindkét görbén három endoterm csúcs jelentkezik,
az els 18—190° C körül, a második 570—590 1-ná], a harmadik, igen kis

csúcs pedig 680—690° C-nál. Különbség a két görbénél csak abban van
hogy a második csúcs a macskamezi anyagnál nagyobb, mint a tétényi-
nél. Az irodalomban közölt termikus görbékkel összehasonlítva fOrcel
(7), Norton (2), Gorbunov és Surügina (4)], az els két csúcs
alapján a mintákat beidelliteknek gondolom, kevés montmorillonit szeny-
nyezéssel, mely utóbbira a harmadik csúcs utalna. Az eredmény -a tétényi
mintára vonatkozóan Vendel professzor szóbeli közlése alapján az
vizsgálataival megegyezésben van. >a maeskamezi mintát nem vizsgálta.

Mint érdekességet megjegyzem, hogy a többi kutatóval ellentétben Grim
és Rowland (5) kétségbe vonják .a beidellitnek mint önálló agyag-
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2.ábra

1 ZehHihzi kaolin

2 Macskamezöi .montmorillonit'

3 Nagytétényi íullerföld

*• Fúzérradványi illit

5 Pilisvörösvári tzálló agyag
6 Beregszászi mállóit tufa

7 Módi agyag

2. ábra.
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ásványnak létezését és azt állítják, hogy az kaolinitnek vagy halloizitnek

és vashidroxidnak a keverékébl áll.

Megvizsgáltam továbbá kerámiai iparunk, néhány fontosabb nyers-

anyagát. A mintákat Mattyasovszky László vegyészmérnök volt szíves

rendelkezésemre bocsátani. A íüzérradványi állít termikus görbéjén kifeje-

zett endoterm csúcs mutatkozik 150—1601 C között, ezt az adszorbeált víz

távozása okozza- 560—570° C között lapos, nem kifejezett endoterm csúcsot

kaptam, ez a kristályrácsban lév víz távozásától ered. Kaptam még kisebb

csúcsokat 710—730° C körül és 800° C körül is. Ez utóbbiakat nem tudcan

értelmezi- Az illitrl nyert felvételemet összehasonlítva az irodalomban
található illitgörb ékkel sikerült egyes szerzk adataival megegyezést
találnom azonban meg kellett állapítanom azt, hogy éppen az illit egyike
azon anyagoknak, ahol a legnagyobb az ellentmondás az egyes kutatók
adatai között. Norton-nál például alig észrevehet csúcsok látszanak
az illit görbéjén 150, 600 és 800° C-nál. Gorbunov és Surügina
kis csúcsot találtak 605° C-nál, nagyobb endoterm csúcsot pedig 920° C-nál.

Orim és Rowland több illii-minta között a mi magyar illiitünket is

megvizsgálták (tévedés folytán lelhelyéül Sárospatakot jelölték meg). Az
görbéjükön 4 endoterm csúcs látszik, 120, 540. 710 és 96CP C-nál. Feltn,

hogy az ö csúcsaik nagyobbak, mint más szerzknél, ennek az a magya-
rázata, hogy k az illit-minták felvételénél éppen a csúcsok kicsiségére

való tekintettel felfokozott galvanométer érzékenységgel dolgoztak. Az én
illit-görbém Beck (6) görbéjéhez hasonlít leginkább a csúcsok helyzeté
ben is és az egész görbe hajlásúban is.

Megvizsgáltam a pilisvörösvári tzálló agyagot. A termikus görbe
alapján halloizitnek minsítem (590° C-on éles endoterm csúcs, 100—150°
C környékén elmosódott endoterm csúcs).

A „beregszászi mállott tufa“ jelzéssel beérkezett mintát a kaolin-
csopcrtiba tartozó nakritnak gondolom. Erre vall a termikus görbéjén
580—590" C-on kezdd és hosszan elnyúló endoterm csúcsa. 270° C körül
is kaptam a görbén egy endoterm csúcsot, ennek eredete egyelre nincs
megfejtve-

Megvizsgáltam végül a mádi bentonitos agyagot. E minta termikus
görbéje bizonyos mennyiség kaolintartalcanra vall (600° C-nál lév jól

kirajzolódott endoterm csúcs), de ezenkívül több kisebb csúcs is jelentke-
zett, ezek helyzetét nem sikerült minden esetben reprodukálnom és így az
értelmezésükkel nem is próbálkoztam foglalkozni.

További kerámiai nyersanyagminták vizsgálata folyamatban van-
Talajtani Intézeti kartársaim felkérésére talajminták agyagásvány! ártal-

mának meghatározásával is foglalkozom. Távolabbi tervem a bauxitokban
elforduló aluminimum- és vashidroxidos ásványoknak tanulmányozása

Összefoglalás.
Az agyagásványok meghatározásánál a különböz vizsgálati módsze-

rek közül a Röntgen-vizsgálaton kívül a differenciális termikus vizsgála-

tok lépnék az utolsó tíz évben egyre inkább eltérbe. A vizsgálat elvét és

a vizsgalat elvégzéséhez való berendezés rövid leírását ismertetem.
A Földtani intézet vegyi laboratóriuma berendezkedett termikus vizs-

gálatok elvégzésére. Készülékünk kalibrálására meghatároztam a zettlitzi

kaolin termikus görbéjét, továbbá egy tiszta kvarcminta görbéjét. Meg-
vizsgáltam egy-két ismertebb montmorillonit-elfordulást, azonkívül kerá-

miai iparunkban használatos néhány agyagféleséget. További minták
rendszeres vizsgálata folyamatban van. Tervbe vettem egyes talajfélesé-

geink agyagásvány-tartalmának meghatározását, továbbá bauxltjaink
termikus vizsgálatát.
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Üledékes kzeteink radiológiai vizsgálata. 1. Bauxitok

MÉHES KÁLMÁN

Üledékes kzeteink közül elsnek a bauxitokát vizsgáltam meg. A vizs-

gálatok elvégzését indokolttá tette, hogy Frederickson 1 egy arkan-
zaszi lateritminta sárga, földes elegyrészeinek spektrográfjai vizsgálatából
Zr jelenlétét mutatta ki. Mint ismeretes, a Zr izomorf elegyként Hf-ot és

kevés Tk-ot tartalmazhat. A sárga, földes elegyrészekben a Zr és a többi
résztvev elem mennyisége Frederickson becslése szerint a követ-
kez: Ti sok, Fe 0,5—1,0%, Zr 0 3%, Al 1,0—1,5%, Ca 1.0—1,5%, Síi nyomok-
ban.

1. ábra: Ionizációs kamra.

A vizsgálatokat kétféle eszközzel végeztem: ionizációs kamrával és

G e i g e r—M ü 1 1 e r számolócsvel.

Az ionizációs kamrában végzett mérésekhez mindig azonos mennyi-
ség, száraz állapotban lév, porított anyagot használtam, amelyet egy
6 cm átmérj kerek réztányérka felületén egyenletesen elosztva helyez-

tem be a kamrába. A kamrát késbb egy fémtokba zárt sínnel egészítettem
ki, amelynek egyik oldalán a vizsgálandó anyagot, másik oldalán az ellen-

1 Frederickson : Mode of oceurrence of titanium and zirconium in laterites. Amer. Min.
194S., vol. 33. p. 374 p.

7
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rz preparátumot lehetett váltakozva betolni. Mérés eltt ellenriztem a
kamra tisztaságát, vagyis hogy nem tartalmaz-e rádióaktív szennyezést?

A sterilitást a kisülés idejével ellenriztem..

Az alábbi táblázaton látható, hogy a megvizsgált 19 db. más-más szín
és kémiai összetétel gánti bauxitminta 1—1 grammja által kibocsátott
összsugárzás ionizáló hatására a kamra alumíniumfüstszála 3 óra alatt

hány tized osztás esett.

Minta
sz

.

A vizsgált bauxitok
kémiai analízise Esés

tized- M egj egyzéseki.

soro-

zat
AljOj SiO- Fe20i

fokok-

ban

1. 70—75 1—2 4—

5

9 A kzet színe fehér

2. 65-66 6 10—11 7 A kzet színe sötétsárga

3. 63-64 3-4 17—18 4 A kzet színe krémsárga, barna foltokkal és zárványokkal

4. 62 8 12—13 4 A kzet színe sárga

5. 62 3 17 4 A kzet krémsárga, rózsaszín foltokkal, nagy, barna
zárványokkal

6. 61—62 3 18 6 A kzet színe krémsárga, többé-kevésbbé szabályos alakú
zárványokkal

7. 61 9 13—14 3 A kzet színe világosbarna

8. 61 8 12 9 A kzet színe barnássárga. Itt-ott barna zárványok és apró,
sárga ooidok

9. 60 7 17—18 7 A kzet színe sárgásbarna, többé-kevésbbé szabályos
zárványokkal

10. 59-60 4 16 4 A kzet színe sárga, elszórva nagy, barna zárványok

11. 58-59 5—

6

17 4,5 A kzet színe világosbarna, elszórva barna zárványok és
sárga ooidok

12. 57-58 2 18—19 6 A kzet színe zárványos sárgásbarna

13. 54—55 3—4 22 6,5 A kzet színe okkersárga, barna zárványokkal

14. 45 3 28—29 4 A kzet színe vörösesbarna, okkersárga ooidokkal

15. 4 A kzet színe lila

16. G. M.
mért

csvel is meg-
bauxitminta

3 A kzet színe sötétsárga

17. 3 A kzet színe sötétsárga, barna ooidokkal

18. 3 A kzet színe krémsárga, barna zárványokkal

19. 2 A kzet színe barna

II. Gránit (Velencei-
hegység)

1

III. Gránitgnejsz
(Sonroni-hegység,
Khegyi-kfej t)

2

IV. UjOg nemzetközi
standard. 1 gramm

15,397

Természetesen az ilyen kis- bauxitmennyiséggel végzett sugárzás-

mérések az anyag inhomogenitásánál fogva nem lehetnek tökéletesek,

csupán tájékoztató jellegeknek tekinthetk. Összehasonlítás céljából

lemértem a Velencei-hegység egyik kfejtjének a gránitját és a soproni

Kristályospala-hegység Khegyi-kfejtjének kétcsillámú gránit-gnejszét.

A kétcsillámú gránit-gnejsz nagyobb aktivitást mutatott mint a gránit*

de mindkett alatta maradt az átlag bauxitok sugárzásának-
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2. ábra: A mérésekhez használt hordozható részec-Jkeszámláló.

Az ionizációs kamráiban végzett méréseknél, tömegüknél fogva sokkal
megbízhatóbb eredményeket szolgáltattak a G e i g e r—M ülte r-számoló-
esvel végzett mérések.

A 16. számú minta adatait az alábbiakban közlöm:

A
minta
száma

A bauxit sugárzása
20' alatt a kozmikus

sugárzás leszámításával
A kozmikus

sugárzás 20' alatt

a bauxitmérés
idpontjában

A bauxit
és a koz-

mikus sugár-

zás viszony-

száma

A bauxit

kemény
gamma

sugárzása

°/o-ban

A minta
súlya
kg-banI. mérés

Gr. M. -cs-
papírtokban

II. mérés
G. M.-cs
ólomtokban

16 918 637 258 3,7 67 27,5

A táblázat a bauxitminta mennyiségén és sugárzósán kívül feltünteti

a kozmikus sugárzást a bauxitminta mérésének az idpontjában, továbbá
a bauxit és a kozmikus sugárzás viszonyszámát, végül pedig a bauxdt
kemény gamma sugárzását százalékban. Hogy a 16. sz. bauxitminta
kemény gamma sugárzását milyen radioaktív elem vagy elemek jelenléte
okozza, arra nézve a további vizsgálatok fognak végérvényes feleletet adni.
A kérdés eldöntése a bauxitok genetikája szempontiábó 1 sem közömbös.

Méréseimet összehasonlítva a Szalay2
- és Földvár i3-féle

mérésekkel, azt találtam, hogy a vizsgált bauxit sugárzása jóval felül-

! Szalay: Kutatások urán és thorhim magya-országi elfordulása után korszer atom-
fizikai módszerekkel. Magyar Állami Földtani Intézet Vitaiilési Beszámolója. 1948, vol. 10.. p. 5-.

5 Földvári: A magyarországi radioaktív anyagkutatás földtani és kzettani vonatkozása.
U. o. p. 23.
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múlja a Velencei-hegység gránitjaidnak a sugárzását, nemcsak azért, mert
a S z a 1 a y—F ö 1 d v á r y-féle mérések viszonyszámali, egyetlen kiugró
értéktl eltekintve, általában 0,43—2,48 között mozognak, hanem azért is,

mert én a méréseket mindössze 13 cm sugarú gömbnek megfelel bauxit-
mennyiséggel végeztem.

Az arkanzaszi lateritben szerepl kis Zr-mennyiség semmiesetre sem
fedezheti hazai bauxitjainknalk az átlag gránitokét jóval felülmúló sugár-
zását. Fel kell tételeznünk tehát, hogy bauxitjainkban a Zr vagy sokkal
nagyobb százalékban van jelen, vagy a radioaktív elemek komplex-
molekulaként más elemekkel társulnak. Ilyen társelem lehet pl. a Ti,

melynek ionpotenciálja közel áll a Zr-é'hoz.

A Ti-é 2,43
+4

, a Zr-é 2,24
+4

.

Ami bauxitjaink esetleges nagyobb U-tartalmát illeti, utalunk Frede-
ricksonra, aki szerint a Ti, a Zr és az U bizonyos körülmények között
t ársullia tnak egymással

:

TiO(OH) 2 Ti0++ + 20H^
ZrO(OH) 2 Zr0+++20H~
UO,(OH) 2 U02

++ + 20H
“

Méréseink jelentségét növeli, hogy a bauxitban olyan minség
alapanyag áll a rendelkezésünkre, amely a radioaktív elemek eset-

leges kivonása után sem lesz medd kzet, hanem további feldolgozásra
váró értékes nyersanyag marad.

Nem tartom lehetetlennek hogy a sugárzás bizonyos esetekben hozzá
fog segíteni újabb bauxiitlelihelyeknek Geiger—Müller számoló-
csöves készülékkel való felkutatásához, ha azok nem nagy mélységiben
feküsznek.

*

Megjegyzés: A történeti hség érdekében meg kell említenünk, hogy
1931-ben D i 1 1 1 e r E. professzorral Bécsben megvizsgáltattuk a gánti
bauxitot és erre vonatkozólag tle a következ adatokat kaptuk: „Ich habé
die Proben 13, 14 und 20 Deiner Bauxitsendung auf Radioaktivitat prüfen
lessen und íolgende Werte erhalten:

No. 13 ... . 2,51.10““

No. 14 ... . 2,34.10-“

No. 20 ... . 4,63.10““

bezogen auf UaOs-Einheiten. Mit anderen Worten heisst dics folgendes:
Dér Durehschnitt an Rádium in einem Gesteine betrágt (in 1 g/10 -12 g
Rádium. In den Ganter Bauxiten ist dér Radiumgehalt daher cca 2,10

~ 10

alsó immerhin noch um zwei Grössenordnungen grösser als es sonst in
Gesteinen dér Fali ist. Für Heilzwecke ist das Máténál daher nicht zu
verwenden. Immerhin ist es interessant, dass die Ganter Bauxite radio-
aktív sind, weil dies auf eine Genesis aus ehemaligen Eruptivgeste inén
deutet. (Anreicherung des Tboriums mit dem Titán) .“ Vadász E.



Szemle

A .geológus Linné
Linné (1707—1778) természetbúvári tevékenysége fként az állatok és nö-

vények rendszerezésére s a fajok állandó voltára vonatkozólag van a köz.udat-
ban. Linné azonban korát meghaladó egyetemes természetbúvár volt. Föld-
iám megfigyelései is alapvetk, ezek azonban külön,oö^ö munkáiban szé.szói-
tan találhatók s egységs földtani szem.éie.'é nehezebben összeA kelk.

A földrétegekben elemezett gyakori növényi és állati maradványokat
Aristotoies óta a 18. századig csak a természet játékainak tekm. ették és
külön alakító ervel magyarázták, vagy a kzetréiegekben visszamaradt peték-
bl számlázottnak vettek. Linné idejóoen ugyan tú.jutottak ezeken a misz-
tikus elgondolásokon, de a bibliai terem,störténet gátló hatása a.att. továbbra
is a vízözönben elpusztított lényeknek tartották. Linné elfogadta ugyan a
bibliai özönvíz tényét, de csak abban az alakban, hogy annak idején a száraz-
földek nem a mai terjedelmek voltak s fokozatosan növekedtek. A Földet eb-
ben az állapotában végtelen tenger borította, amibl egye. len sziget állt ki
s ott az összes állatok és növények kényelmesen elfértek és kitnen tenyész-
hettek. Ez a szeget alig volt nagyobb a .,bibliai paradicsom" kiterjedésénél,
tehát a bekövetkezett özönvíz szerinte nem is lehetett általános a Földiön.

Helyi jellegit eseménynek tekintette.

A szárazföld fokozatos növekedését nyilvánvalóan Skandináviában ál-

tala megfigyelt tengerszintváltozásokra vezette vissza. Utazásain sokfelé
talált agyagba ágyazott tengeri kagylókat, ame’yekbl arra következ.etett,
hogy azok a helyek egykor tenger alatt voltak. Sok helyen megfigyelte a ten-

gerparti színlket, a hullámverés hatását, a fölhalmozott törmelékgátakat
s mindetekbl a tenger munkájának általános jellegét vezette le. A tenger
munkájának, tulajdonította sok helyen a jégkorszaki vagy belföldi jégtakaró
óriás-törmelékét, a hatalmas vándorköveket is.

A Keleti-tenger partvidékén tett észleléseiben tökéletes képet ad az egy-
kori parti szín k anyagáról, a jégkoiri lehordásokban talált szerves maraldvá-
nyokról. Gondosan kereste a csigákat hogy azokból megállapíthassa -.melyik

világból valók“. vagy hogy „a tenger, a szárazföldim z hasonlóan miként vál-

toztatja meg lakóit“. Leírását mindig gondos rajzokkal is szemlélteti.

Linné volt az els, aki a skandináv partok sziklaszínlit, fölgátolt jégtó

módjára írta le és tagadta, hogy ezek a bibliai özönvízzel kapcsolatba hoz-

hatók volnának, „Aki mindezt özönvíznek tulajdonítja, amely hirtelen jött és

elmúlt, az valóban idegen a természettudományiban és vak, aki csak mások sze-

mével lát, ha egyáltalán Iát valamit“.

Figyelemreméltó Linné 1756-ban kiadott munkája Öland és Gotland szige-

tek földtani fölépítésérl s különösen Svédország déli részén Kinnekülle klasz-

szüus vízszintes település biazalttalkiarós (trapp) kambriumi és szilur réte-

geirl. A rétegekbl itt számos smaradványt ír le s Wernert megelzve,
a trappot üledékes kzetnek tartja. Ez a neptunista fölfogás is feledésbe ment
s késbb W e r n e r nevéhez fzd bosszú heves tudományos vitát okozott

Különös figyelmet szentelt a futóhomok megfigyelésére és a kelettengeri dünék
festi leírását adja. Kambriumi homokkövekben is vélt, futóbomok jelensége-

ket fölismerni.

Bár az özönvíz-fölfogástól mentesítette magát, az akkori idkhöz meiten

a földtani idszemléletrl, különösen pedig az 'egyes földtörténeti ídoszakoK

egymáshoz! viszonyáról vagy azok igen nagy idtar.amarol semulyen to



102

gaima nem volt. Ez következik már aíbból is, hogy a szárazföldek fokozatos
gyarapodásának bizonyítására a kambrium- szilur ts pleisziocén szembeötlen
különböz idszakait használta föl. Ez viszont érthet, mert az általa vizsgált
területek földtani íöiépiteseben Csak ezekkel találkozott. Nem volt fogalma az
smaradványok kormeghatározó voltáról, amit W. Smith csak jóval késbb,
1815-ben állapított meg. Eleinte nem gondolt arra sem, hogy az sidk szerves
maradványai már a földtörténet során kihalt alakok. Linné nézete szerint a
tengereket még csak kevésbé ismerjük s „talán mindezek az állatok a leg-

nagyobb mélységekben tartózkodnak, sohasem kerülhetnek a partra'
4

. Ez a föl-

fogás a tengerismere.ek akkori állásánál, teljesen jogos volt. Az ikrás mész-
kövek (colit) keletkezését kövesült ikraként, helytelennek tartja, mert annyi
ikra sohasem lehetett a Földön, ami ezekhez elegend leit volna.

Az említett Kinnekulie-hegy rétegeinek leírása azért is nevezetes, mert ar-

ról Linné eg-y méret.ártó szelvényt rajzolt, amely a térszíni viszonyok és a

rétegek településének hü ábrái olásával, az els ilyenirányú földtani szeivény-
Az itteni rétegek tengeri üledékképzdését is magyarázza s azokból kikerült
kihalt állatok jelenlétét a Sargassuru összehordó, taágából származtatja. Itt

utal egyszersmind a keletkezés idtartamára is, miközben ismételten elutasítja
az özönvízzel való kapcsolatot, mert ezeknek a rétegeknek keletkezéséhez az
öí öd víz tartamáról sokkal nagyobb idre volt szükség. A rétegeknek ezt a föl-

építését általánosítja Svédországra, majd az egész Földre, s mindez szerinte
..legnagyobb csodálatunkat váltja ki Földünknek a Teremt által létrehozott
berendezése iránt

44
.

Linné a föld fölépítésére vonatkozó általánosítását a Systema nalurae
III. kötetének 12. kiadásában, 1768-ban foglalta össze. Alapul vette a Kinpe-
kulle fölépítését, amelyben szerinte , a földkéreg anatómiája szemléltethet,
ahogyan a földrétegek (strata terrae) a megelz idkben fölhalmozódtak

44

.

-,,A kzetképzdés nyilván nagyon egyszer dolog, de a jelenlegi tapasztalatok
nyomán mégis nagyon sötét

4
'. Ezeket a kzeteket kell beszédre bírnunk, gon-

dos megfigyelésekkel, mert a „Föld különböz kszénrétegei sokszor a leg-

magasabb hegyek alján az egykori világ változásainak legidsebb rétegei,

amirl csak k suttognak, míg minden más néma44

.

A Föld különböz rétegei, éppúgy, mint a talaj növekedése is, mindenütt
hasonló sorrendben megfigyelhet nem közös kataklizmák zavargásaiból, ha-
nem sok század munkáinak eredményeibl adódik. Ez lényegében a késbben.
Lyell által formulázott s a korszer földtan alaptételeit jelenti, a lassú fo-

lyamatok, kis ha ásainak. hosszú id alatti nagymér ék összegezdésében.
Linné szerint a tenger nem a Föld anyja. A földkéreg összetételében az em-
lített Kinekulle-rétegezdése szerint felülrHefelé: sziklarögök, pala, tengeri
mészk, pala és legalul iszap vesznek részt.

Meg kell említenünk, hogy Linné, korát meghaladóan, minden földtani
vonatkozású munkájában a bibliai özönvíz ellen foglalt állást. Ez akkoriban
merész cselekedet volt. mert Angliában Buckland még a 19. században is

egyeztetni kívánta a földtörténetet a bibliai teremtéstörténettel. Egyházi rész-
rl nálunk Probásaka O. még századunk elején is ezzel próbálkozott. Nem
tartom lehetetlennek, hogy Linné földtani gondolatai ezért is maradtak is-

meretlenek s mindig csak a -Teremt44
létezését hangoztató oldaláról mutatták

be t. Pedig erre nézve is lehettek Linn érnek kétségei mert a Föld koráról
ugyan nem lehetett elgondolása, mégis azt írja hogy „a Földet sokkal idsebb-
nek tartaná, még a kínaiaknál is ha a Szientírás azt megengedné 44

.

A Systema naturae igen elterjedt és olvasottm volt. föltehet tehát, hogy
Linné abban közölt földtani nézetei is kihalással voltak a földtan fejldé-
sére Worner-nek, a mindent vízi üledéknek tartott neptunizmus megteste-
sítjének a hegységek fölépítésére vonatkozó megállapítása sokban emlékez-
tet Linné

_, strata tellurisára
44

. Werner nemcsak ismerte hanem bségesen
idézte is. Még gondolkodásbeli rokonság is van közöttük abban hogy Linné
a svédországi Kinnekulle-hegy földtani fölépítését az egész Földre vonatkoz-
tatta (strata terrae). ugyanúgy Werner is szászországi s 7k körzetre szorít-
kozó tapasztalatait általánosította a hegységek szerkezeti fölépítésére és a kép-
zdések sorrendjére. Werner á’líto'ta a földtan ludomá rvos alapozásában
a megfigyelést mindenekeltt eiföltéte’nek Ezt is mcg'aláljuk már Linné-
nél aki a természetvizsgálók figyelmébe ajánlja a mindenre kiterjed
megfigyelést, a tárgyak leírásában pedig a természetet úgy kell utánozni.



ion

hogy aki • leírást olvasna, a tárgyakat mintegy természetes mlójukban
maga eltt iassa.

Különböz útleírásaiban szétszórtan fölemlített smaradványokon kívül,
külön munkában foglalkozott Linné smaradványok rendszeres leírásával is.

A ..kövületekre’* vonatkozó fejezetet azzal az érdekes megjegyzéssel vezeti be,

hogy értelmetlen <do og az emberi élet megörökítésére szobrokat, sírhalmokat,
sírföl iratokat használni. ,A sárhalmokat elhordja a szél s a földet betapossák“.
, A Teremt azonban a legmegvetettebb ália.okról olyan régiségeket alkotott,
amelyek mérföldekre terjedn találhatók, legmélyebb árkokban a legnagyobb
hegyek alatt“. „Senkisem tudja mikor éltek ezek ott, világos azonban hogy a
hegy felépítése eltt jutottak oda“. A kövületek megtartási módjáról korszer
leírást ad s megkülönböztet 1. fossúliákat, amelyek hosszú idn át változat-
lanok a földben (ezek nagy részét ma szubfosszihsnak mondjuk); 2. ki, öl ott

kövületeket, melyeknek szilárd vázai a szervezet elpusztulása után kzet-
anyagggal tördött ki; 3. lenyomatokat végül 4. tökéletes kövületeket melyek
,,kívül-belül“ kvé váltak, mint a kovásodott fatörzsek. Emii.ettük, hogy az
általa leírt szilur- és kréta-faunaelemeket, keidéiben a melytengerekben ma
is élknek gondolta, majd a tengerparti fauna vizsgálatából fokozatosan arra
következtet, hogy azok valószínleg kihalt alakok.

Linné tapasztalatait gazdasági vonatkozásiban is értékesíteni törekedett,
tehát az alkalmazott és gyakorlati földtan területén is mködött. Rámuta-
tott a márga fontosságára a svédországi taajképzdésben s ezzel ia földmve-
lésben. Ennek a megállapításnak gyakorlati megvalósítása egy évszázaddal
késbb történt. Linné földtani és ásványtani jelentsége tehát magában
véve is méltó helyet biztosít számára a tudománytörténetben. Hogy jelentsé-
géhez képest a földtanban mégis kisebb hatású volt. annak oka az említette-
ken kívül az hogy biológiai tevékenységének nagysága elhomályosítja föld-

tani tevékenységét, bár ez a földtan akkori állapotához képest, ugyancsak ki-

magasló volt.
Vadász Elemér



Ismertetések

Varén eov: A kurinszki depresszió Ny-i részének fö'dtani szerkezete.
Szovjet Tudományos Akadémia kiialdása. 1950. A Szovjet Tudományos Akadé-
mia közelmúltban Magyarországon járt küldöttségének egyik tagja Varén-
oo v geo'ógus-professzor. a kurinszki területen végzett kuta ásairól összefog-
laló kötetben számolt be. Részletes összefoglalásából bén ükrözdik vissza, a
szovjet geológia gondos és precíz munkán alapuló modern földtani szem’ élete.

A terület prekambriumi és paleozoós (kambriumi) képzdményeinek tárgya-
lása után részle esen foglalkozik a különböz mezozoós (jura. kréta) és harmad-
idszaki képzdésekkel, melyeket a Szovjetunió pé'damuiató üledékképz-
dési vizsgálati módszerei alapján tárgyal. Különös gonddal vizsgálja a fácies-

változások törvényszerségeinek összefüggéseit a különböz képzdések határ-
kérdéseiben (kréta-eocén, ol igócén-miocén.) . ,

A földtani kifejldéseik részletes leírását és tárgyalását korszer tektonikai
vizsgálatok fejtege ése követi ahol geofizikai térkének szelvények és eredeti

-fényképfelvételek szemléltetik a terület szerkezeti kialakulását, a terület ersen
gyrt jellegét. Figyelmet érdemel újszer iömbszelvény ábrázolása, mely nagy
területre vonatkozóan a tér m‘nd három irányában érzékeltetni tudja a kifejl-
désék változásait és összefüggéseit,

Kiss

Dobruljubova: Izmencsivost korralov filogeneticseszkogo roda
Dibunophyllum bipartitum (Mc Coy) — Caninia okensis Stuek. — Izvesztyija
Akademij Nauk SSSR. Seria Biologicseszkaja No 2. 1948. Leningrad. p.
149—168- I.—VII. Tab. A neves kitn orosz s-korallbúvár éles meglátással
von párhuzamot a földtörténelmi ókori Pterocoral’.iák közül a Dibunophyllum
és. a Coiiina fejldése közt. Munkája bevezetjében a Pterocoralliák egyén- és
fajfejldése közti viszonyt taglalja. Tudnivaló, hogy ia földtörténelmi ókor
koraijainak egyéni fejldésében a törzsfejldés nyoma !

t minden állatnál job-
ban és sértetlenebbl megtaláljuk. A törzsfejldés emlékeinek ez a megrzése
az egyes fajok meghatározásánál sok nehézséget okoz még a szakembernek is:

bálás munka tehát megfelel anyagon ennek a 'kérdésnek tanulmányozása-
Szerz megállapítja, hoay a Pibunopbyllumok viseeralis elemeinek kifej'dése
késbb lép fel a törzsfejldés során. A nyomok a pol'p belsejében alulról fel-

felé kitnen követhetk s ezért a Caniniák sibbeknek bizonyulnak, meirt
viseeralis^ elemeik differenciálódása még nem elrehaladott. A rendszertani
kiértékelésnél ezeket a szempontokat Dobruljubova szerint is különösen
_figye 1 embe kell venni. Az egye? tenyészeteket (értve ezalatt az si teleoeket)
is jól fel lehet ilyen vizsgálatok céljára használni, s így ia tömeges vizsgálatok
a tanulmány szempontjából elmellzbetetlenelk.

A Dibunophy'lumoknak küls hólyagos zónája van, bels falgyrje, gyér
(üssep : nientá 1is kötései a sövények között lemezalakú központi oszlopocská-
val. Az oszlopocska között sr tab -ala rendszer fejldik ki. Ez a viseeralis
rendszer a Biogenezis során késbb alakú 1 ki de korán az ontogenesis során.
A Dibunophyllum és a Caninia között a Koninckophyilum korallok képezik 'az

átmoteíet. Ezekben a központi oszlopocska még nem minden esevben hatol fel
a kehdlybe, azaz az ontogenezis során nem fejldik ki mindig. A Caninidbán
csak ritkán találjuk meg az oszlopocska kezdeményét, s ekkor is csak a leg-
fiata.abb egyéni fejldési állapoton. Ezzel szemben sövényeinek egy része a
Caninidkra jellegzetesen megvastagodik.



A munlka végéihez csatolt tábláik jók és szemléltetek és pontosan rávilá-

gítanak az elmondottakra. Felvázolásuk újszer és azt az óhajt kelti a szak-

emberben, hogy bárcsak minél több Pterocoralliia-fajnak ilyen pontosan kiku-

athatnók egyéni és törzsfejldéstani összefüggését, mint azt Dobiruljubova
tette.

• Kolosváry.

Soehkina: Izmencsivost viechnieh priznakov devonskieh i silurijskich

korallov Rugósa. Izvestija, Akademij Nauk SSSR. Séma Biologicseszkaja No
2. 1948. Leningrad p. 171—186. Számos szövegközti ábrával. A neves orosz
koraibúvár a devon- és a szilurkorú P erocOral!iákró\ értekezik, legfképpen
azok formaváltozékonyságáról. Tárgyalja a Columnáriák, Phoydophyllumok,
CysHphyllumok, Rhizophyllumok. Kodophyl.umok, Pseudap.exu-.ok s más
korallnemzetségek és fajok variációit. Kitér a telepes korallok változék"ny-
ságának ismeretére is (Peneckiella, Schlüteria) s a gazdag orosz, valamint
nyugati irodalom felhasználárával rámutat arra. hogy a diagnosztikában
mennyire fon'os a forma- és alakváltozékonyság ismerete a tévedések elkerül-

hetsége szempontjából.
Kolosváry.

Sokolov: O szisztematicseszkom po’oksénii gr. Chaetetida, Dokladá
Akademij Nauk SSSR. 1948. Tóm. LX1II. No. 6. p. 733^-736. Peterhans után a

C liadtelesek rendszertani helyével foglalkozik a neves orosz szerz. A Hliaete-
tesek ugyanis sok ideig Tabulafa korainként szerepelek az slény* anb°n;
Peterhans és Sokolov szerint azonblain nem koraitok, hanem a Treptos-
fiomae nev Bryozoák közé tartoznak és így Morét francia iku ató legújabb
tankönyvében már ezt a Peterhan s—S okolo v-iféle megállapí'áet vette át.

Kolosváry.

Jekovlev: O prikleplenii korallov Tetracoralla i zlacseni' e»o kak
rodovogo priznaka. Dokladi Akademij Nauk SSSR. 1948. Tem. LXIII N. 6.

p. 737—740 Dobruijubova nyomán a IHbunophyllum rokonságo kutatja
a Bo hrophyllúm és a Cyathophy lum nemzetségekhez és a Pterocoralliók
viszonyát is vizsgálja a Cyclocoralliákhoz.

Kolosváry.

W. Petraschek u. W. E. Petraschek: Lagerstattenlehre. Wien 1950.

Spr'uger-Verlag. A német szakirodalomban található kézikönyvek mindegyike
az ásványi nyersanyagok egyik vagy másik részével, érceikkel, kszénnel, kolaj-
jal vagy a különböz egyéb hasznosítható anyagokkal foglalkozik. Szerencsés
és hálás feladat volt tehát a teleptan egészérl összefoglaló tankönyvet írni.

Ezt. a föladatot a szerzk egyesített nagy oktatói tapasztalattal és gazdag gya-
korlati ismerettel mintaszeren oldották meg.

A 406 oldalra terjed 233 jellegzetes szemléltet rajzzal ellátott könvv
.érctelepek", - ipari ásványok, kövek és földek", „sók", ..általános 'kszénfölid-
tan" és ,,kolajföldtan" fejezetekre oszllik- Mindegyik fejezet öná'ló egész,
mely az egyes anyagok rövid jellemzését, keletkezését, gyakorlati kuta.ási
módját és jellegzeteséé és fontosabb elfordulási helyeit ismerteti. Az utób-
biak között sok érdekes és kevésbbé imert középeurópai példát találunk,
amelyek a szerzik személyes vizsgálataiból, közvet’en gyakorlati tevékeny-
ségébl adódnak. Magyar vonatkozásit adatok is srn szerepelnek ugyan-
csak W. .Petraschek régebbi gyakori magyarországi látogatásából és a
magyar szakirodalom állandó figye emmel kísérésébl kifolyólag.

A jól átgondolt és könnyezi áttekinthet módon egységesített tárgyalás-
ban közölt ismeretek minden idevágó kérdésrl korszer tájékoztatást adnak.
Kezdk és gyakorlati szakemberek egyformán nagy haszonnal forgathatják
tanulás, ismeretbvítés vagy adatkéréséi és emlékeztetés céljából is Hasznos
lett volna még az említett önálló fejezetek szoros<abb bapcso'atát a különböz
telepek és hasznosrható anyagok általános földtani szabályait és azonos föld-
tani kutató módszereit rövid bevezetésben összefoglalni.

A könyv szép kiállítása is d :cséretremé!tó. Addig is míg magyar nvelven
adhatunk hasonló tárgyú tankönyvet, ez a könyv hozzánk legközelebb áll tar-
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talmi vonatkozásában, tehát külön figyelmet érdemel. A könyv egyik szerzje
W. Petraschek a leobeni bányászati fiskola ny. professzora, a Magyar
Földtani Társulat régi tagja, akit melegen üdvözlünk érdemekben gazdag tudo-
mányos munkássága bségszarujának közkinecsé tétele alkalmából.

Vadász

Stíllé: Das Leitmotiv dér geotektcnischen Erdentwicklung. Deuteche
Atkadem : e dér Wissenschaften zu Berlin. Vortráge und Schriften Heft 32.

1949. 1—27. Stíllé a tektonika nagymestere, e dolgozatában a föld nagytékto-
nikai történéseinek vonalán hoz rendkívül érdekes és egyben további kutatá-
sokra és meggondolásokra nagy mér‘ékben sarkaló új gondolatot. A földkéreg
geotektcnikai fejldésmenetét vizsgálva, arra a jól alátámasz'ott következ-
tetésre jut. hogy a földtörténetben geoiektonikai alapon legalább két nagy-
idszak (-.Grosszeiten

41

) mutatható ki: egy geotektonikai korai és egy kési
idszak. Az elst Protogáikumnak a másodikat pedig Neogá kumnak nevezi.
Mindegyik kiterjedt redzhet terekkel rendelkez állapottal kezddik és
messzemenen merev, st szinte teljesen merev állapottal végzdik. A két
nagyidszakot az , aigonkiumi mélyreható á'alakulás (= algonkischer Um-
bruch)“ választja el. amely a merev viselkedés megváltozását jelzi.

Erre a következtetésre a geotektonikai transzformáe'ók: destrukció,
.konszolidáció, regeneráció vizsgálata vezette. E transzformációk alapján meg-
állapítható a geotektonikai földkép fejldés és a fejldési irányzat. Kiindulásá-
ban a fiatal algonkiumi állapotot vette sállapotnak. Az akkori szárazföldek
az skontmensek. az óceánok, -óceánok az üledékgyüj k az sgeoszinkliná-
Iífok. Nem tartható az a régi fölfogás, hogy új szárazföldek nem képzdhet-
nek. továbbá hogy kontinensek helyén nem képzdhetnek mély óceánok (ez

utóbbi fleg sial-elvárdorláesal köve kezhetik be). A lepusztítási folyama'ok
öregedési jelek. Az ids déli Gondvana-szárazföldet erben kikezdték már
azok, ezzel szemben a lényeges részeiben fiatal északi kontinens viszont még
meglehetsen zárt tömeg bár kezdd szétesések már mutatkoznak. A löld
sideje óta .a kéreg köve'kezetes fejldése állapítható meg: nagvkiterjedés
üledékgyüjt terek mindinkább szárazföldi területekké válnak. Ennek követ-
kéz ében a földkéreg ma már nagyon elrehaladt szín e teljesen merev álla-

potot ért el. Ezt a fejldést magma'izmus alapján is alátámasztja utalva arra,
hogy a kezdet és szinorogén magmatizmus. állandóan csökken, a végs jelleg
pedig növekszik.

A fiatal algonkium eltti idik kzetsorozatai szárazföldi szerkezetek vol-

tak. az ez idbl származó üledékgyüjt terek az ids algonkium-fiatal algon-

kium határát nem élték túb legalább is mé*; bizton példn erre Va "

v

; s : a
fiatal algonkium s geosz'nklináliaai már elbb kontinentálissá vált aljzaton
alakultak ki. Ebbl adódik az az elképzelés, hogy a már teljes vagy csaknem
teljes merevségi állapot a földtörténelemben legalább egyszer már megvolt az
ids algonkium végén, az algomán gyrdés után. Ekkor is. tehát lényegében
a mai állapothoz hasonlóan, csak óceánok és kontinentális terek voltak,
amelyek igen kiterjedt redzhet terek végs konszolidációját jelezték. Az ids
algonkium-fiatal algonkium határáig terjed a Protogáikum s attól kezddik
a Neogáikum.

Stíllé szerint bizonyos jelek arra utalnak- hegy a Protogáikum rendkívii 1

hosszú idtartama i« tulajdonképpen két nagyidszakra tagolható: az archai-
kumot magába foglaló idsebb Protogáikumra. amelyet az utó laurencia,
mélyreha'ó átalakulás” zár le és az ids algonkiumot felölel Deuterogái-
kumra A földkéreg mai állapotát- tekintve lehetséges az is, hogy egy újabb
nagyidszak kezdete eltt állunk, amely a következ pár száz évmillióra
terjedhet.

E nagyszabású elgondolás minden bizonnyal nagy visszhangot fog kel-

teni a geotektonikai irodalomban, az okok felderítése vagy legalább valószín-
sítése pedig eddigi geotektonikai ismereteinket nagymértékben viheti elbbre.

Vendel
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Schraitt: Uniforniitarianism ami thc Ideál Vein. (Economic Geology
Vol. 45. p. 54—61. 1950.) Az ideális telérbeosztás szerint az egyes mélységi
típusoknak' (epi-, mez hipotermális) egymásba át kellene menniük, ilyen

átmenetek azonban ritkák és teljes egymásfelettii iszkcessziió egyáltalán nem
ismeretes.

Az ércképzdés arra utal, hogy a földkéregben végbemen nagy és nem
ismétld változásokkal kapcsolatban egymástól elüt ércképzö-idöszakok
voltak a geológiai múltban, s ezekre az uniformitarianizmus nem alkal-

mazható.
Ezt támasztja alá. hogy az elemek mélységi zónabeosztása alól számos

kivétel van és pl. a harmadkori ércképzdésnél csekély mélységben keletkez-

tek az idsebb ércképzdé: ek jellegzetes
.
mélységi 4

' féméinek ércei. Típusos
, epiiermális

44

ércesedés viszont csak a harmadkorban van.
Ivilá ástalannak látszik epitermális érce ; edés alatt mezo'ermálist keresni

és nagyobb mélységre csak azok a telérek nyúlnak le, amelyekben függlegesen
úgyszólván semmi változás nem észlelhet.

Pantó-

Ramdohr: Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen. Akademie-
Verlag 1950. I.—XVI. és 1—826 oldal. 431 ábra. S eh n éli dér h ö h n-R a m d o h r

..Lehrbuch dér Erzmi.kroskopie“ c. könyvének 1931-ben megjelent második
kötete adta az addig ismert ércásványok mikroszkópi meghatározásához szük-

séges sajátságok ismertetésé. E kötet lényegében Ramdohr munkája volt,

aki hosszú évek során foglalkozott már az ércásványokkal kutatta azoknak
a telepekben való elfordulási viszonyait, maga több ércásványt is leírt sok
másnak pedig megállapította az ércesiszolatukban történ meghatározásuk
tekintetében fontos sajátságait s különösen behatóan foglalkozott az ércek
szerkezetével. Ramdohr könyve az ércekkel foglalkozó mineralógusok,
geológusok és az ércelökószítk számára nélkülözhetetlen.

Az említett régebbi munkához viszonyítva az éro c truktúrákat. valamint
ezeknek és az ásványtársaságoknak genetikai jelentségét tárgyaló rész új
fejezet, s egyben a könyv egyik legértékesebb része.

A m nagyobb felét egyébként az ércásványoknak és több jellegzetesebb
teiérkísérnek meghatározása tekintetében való ismertetése teszi. E munká-
jában 5300 számból álló összehasonlító saját anyagra (egy-egy szám sokszor
5—10, st még több csiszolatot is jeleni) támaszkodhatott. Ebbl is kiderül,
hogy milyen komoly alapra épített munkáról van szó.

Könyve két ffejezetre oszlik. Az els javarészt az ércásvánvok össze-

növési viszonyaival foglalkozó, fejezetet, az érctelepek genetikai írendszerévejl
kezdi, amiint azt Goldschmidt Niggli, Schneiderhöhn alapvet
munkái nyomán ismerjük. E rész második felében fog.alkoz k az ércössze-
növésekkel. a szöveti viszonyokkal, a szövetekei formális, genetikai és technikai
szempontok szerint is feldolgozva. A szöveteket formálisan tárgyaló részben
elször az egyes szemek (bels és küls), majd a halmazok alaki sajátságait
tárgyalja. Ez után a szövetüket genetikai szempontok figyelembevételével cso-
portosítja, s vég! a szövetfajták technikai jelentségével foglalkozik. A szö-

veti viszonyoktól függ az e'készítés folyamata, tehát ez a fejezet nemcsak
tudományo-an, de gyakorlatilag is jelents.

A könyv második ffejezete az éreásványofo meghatározását tárgyalja.
Minden ércásvánnyal kell részletességgel, mindamellett rendkívül könnyen
áttekinthet és kezelhet összeállításban foglalkozik Az egyes ásványok saját-

ságait a következ sorrendben hozza: Az els az ásványnév (mellette az eset-

legesen eltér angol, francia é* spanyol név is szerepel; az orosz neveket egy
külön táblázatban könyve elején adja). Maid a kémiai összetétel (következik,
s röviden szóhoz jutnak a kristálytani sajátságok is. Irmer f eti az ércásvá-
nyoknak a fényesít esnél mutatkozó viselkedését s megadja a kész csiszolaton
idvel mutatkozó felületi elváltozásokat is. Az ércásványok Talmage-lkemény-
aége valamint a meghatározásukhoz szükséges optikai sajátságok (szín ref-

lexióképesség olajban és levegben, reflexiós pleokroizmus. anizotrópiahatás),
<az étetésnél. maratásnál való viselkedés és fizikokémiai jellegzetességek a
következ adatok. Majd a szerkezet és a szövet, továbbá az ásványszemek
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küls és bels alaki sajátosságai következnek a sorrendben. Mindig' rámutat
R a m d o h r arra is. hogy milyen más ásvánnyal való összetéveoz.ós lehetsé-
ges. de megadja azt is, hogy ez milyen módén kerülhet el- A paragén ez'sek
ismertetése is szerepel, sok ríj megállapítással, amely ugyancsak nagy segítséget
jeient a meghatározó munkában. A megvizsgált ércásványok termhelyeit is

hozza a földtani és a földrajzi helyzet figyelembevételével. A legfontosabb
irodaimat ugyancsak megtaláljuk mindenütt (804 dolgozatra és több könyvre
történik hivatkozás!)^ végül a Debye—Scherrer-féle pordiagrammok kiérté-
keléséhez szükséges értékeket, valamint az ércásványok ilyen irányú vizsgá-
latában használatos módszert is közli.

A nagyfontosságú könyv értékét nagyban emeli a számos fénykép és
rajz. Mind a fényképek, mind a rajzok szépek és jól meg*válogalottak. a meg-
határozó munkát lényegesen könnyítik, fleg azok számára akik nem rendel-
keznek nagy összehasonlító anyaggal. A képek javarésze Ramdohr saját
(részben Ehrenberggel együtt készített) felvétele. Mnyomó papiroson
finomságuk még élesebben mutatkozható. t volna-

Vendel.
Benk: Ásvány- és kzettan- Ideiglenes tankönyv. Tankönyvkiadó N.

V. Budapest. 1950. 76 old. A könyv terjedelme és anyagtárgyalásának szín-
vonala a szakosított középfokú oktatás kívánalmait óhajtja kielégíteni. Rövid
foglaia bán olyan összeállítást szándékozik adni, mely az eddigi középiskolai
tankönyvek keretein túlmenen, nagyobb részletességgel szól e tárgykör
ismeretanyagáról.

Ez feltehetleg egyben azt is célozná, hogy a felsbbfokú (bányamérnöki,
geológusi) kiképzést az alapismeretek és elemi fogalmak tárgyalása aiól men-
tesítse. /

Benk Ferenc munkája e célkitzéseket nagyrészt meg is valósítja.
Könyvét a kiváló szakmai fe.készültség a tárgykörben való jártasság, vala-
mint a tömör és eleven eladásmód jellemzi- Az anyag összeállításában is

meghatározó t kerethez és színvonalhoz igyekszik ragaszkodni. Azonban ennek
a kényes feladatnak a megoldása nem mondható egészen sikerültnek. Külö-
nösen szembeötl úgy a tárgyalásmódban mint az egyes fejezetek kiválogatá-
sában és arányosításában az egész anyagot jól áttekint és dialektikai egy
«égbe foglaló szemlélet hiánya. A részleteket illeten csak egy két példát raga-
dunk ki: A kristályalaktan tárgyalásához okvetlenül több ábrát kellene alkal-
maznia és fleg egyszerbb, a középfokéi színvonalhoz ill szövegezést nyúj-
tania, mert így az nemcsak a tanuló, Idle az oktató számára (is nehezen érthet
fejezetté vál k. A formák ismertetése és leírása helyenként nagyon egyéni, st
önkényes elképzelés szerint történik, ami esetenként téves fogalomalkotáshoz
vezethet. Általában a kristálytani és általános ásványtani fejezetek sokkal
inkább egy fiskolai tankönyv kivonatos átültetésének benyomását keltik,
mintsem a középfokéi szakoktatás számára szolgáló tankönyvét. A kristály-
optikai sajátságokból — ha már szerz ragaszkodik a tárgyalásukhoz —
csakis egykét az iskolában is szemléltethet jelenségre kellene szorí'kozni-
Egészen felesleges pl. a cirkuláris polárosságról szólni s ennek keretében a
nagyon elavult Fresn el-féle hipotetikus magyarázatot mint való tényt fel-

tüntetni- Ugyanígy a fajsúlymér módszereik beillesztése sem középfokú
tankönyvbe való, miivel részle' esebb utasítás hiányában, a módszerek ebben
a formában el nem sajátíthatók s így e. fejezet csak felesleges megterhelést
jelent tanú1ónak és oktatónak egyaránt.

Az anyagszerkezet és egy-két kristálykémiai sajátság érintése, a kor-
szerség követelményeinek megfelelen, talán egyik legügyesebb részletnek
mondható. Ellenben az ásványok leírásában illetleg felsorolásában nagy
•sietség és kevéssé megfontolt kiválogatás érvényesült.

A kzettani részrl csak annyit, hogy itt is nagyobb kiforrottságra és
jól mérlegelt anyagkiválogatásra volna szükség. Szerz szinte átszáguld a
tárgyon és rövidített formában fiskolai tárgyalásmóddal éh Ezért akadnak
azu:án olyan zökkenk pl. a kizetjellemzésnél hogy ,savanyú" és .,báz5kus“
plagioklászról beszél holott e kifejezések jelentésérl elzleg sehol sem szólt.

Avagy megemlíti, hogy haza: bazaltunk tulajdonképpeni hazamat. de hogy ez
miféle kzet és miben különbözik az igazi bazalttól, már nem esik szó. Hogy



105)

az andezitet iá dáoit kiömlésú kzeteként tünteti fel bizonyosan csak sajtó-

hiba leket.

Az átalakult (metamorf) kzetek tárgyalásának nagyon mostoha sors
jutott. Csupán néhány sior emlékezik meg róluk azzal az indokolással, hogy
e kzetek hazánkban igen jelentéktelen mértékben vannak képviselve. Bár
érve.ése ebben a formában helytálló, azonban a nagy kzeiképz folyamatokat
kzet-földtani tekintetben egyenértékeknek kell minsítenünk s így a helves
kép csakis úgy alakítható ki. ha a metamorf-kzetek létrejöttének tényezirl
és földtani feltételeirl a magmás és üledékes kzeteknél bevezetett rész.etes

séggel emlékezünk meg.

Benk Ferenc munkáján a nagy sietség bélyegei tükrözdnek.
Mivel azonban könyve, úriként az ideiglenes tankönyv“ megje’ölés is mondja
csak khér’et. így remélhetjük hogy a végleges formába öntésénél úgy az

anyag kiválogatása, mint tárgyalásmódjának megállapítása céljából néhány,
a szakmában és oktatásban egyaránt jártas bíráló is részt vesz majd. akik-

nek további fontos feladata lesz az is, hogy a nagyon is szükséges stiláris

javításokat elvégezze.

,
Sztrókay.

Benk: Teleptan. Ideiglenes tankönyv. Tankönyvkiadó N. V. Budapest.
1950. 180 o d. A tankönyveknek, különösen pedig a középfokú oktatást szolgáló
tankönyveknek megírását igen gondos és körültekint elkészítésnek kell meg-
elznie. Fképpen áll ez a teleptan tárgykörére mely eddig önálló tananyag
formájában középfokú oktatásunkban nem szerepelt még Ez a tankönyv ebben
az összeállításban csupán kísérletnek vehet tehát, mely minden dícséretre-
mél ó igyekezet ellenére is, nem lehet mentes bizonyos kiforratlanságoktól
és kezdeti hibáktól.

Szerz az anyag-elrendezés feladatát és egyben a korszer tárgyalásmódot
úgy kívánta megoldani, hogy munkájához egy, a közelmúltban világnyelven
megjelent különben nagyon kitn fiskolai tankönyvet választó t vezér-
fonalként. Könyvében azonban csakis erre a,z egy mre támaszkodott mind
a genetikai taglalásban, mind az anyag beo-: ztá-ában és a példák zömének fel-

sorolásában is. Így tehá' könyve f jellemvonásaiban nem más. mint említett
munkának tömény kivonata, amit úgy o’dott meg, hogy az anyagot, kell
kr'tikai mérlegelés helyett, kihagyásokkal és nagyon tömör szövegezéssel
csökkentet* e le a kívánt terjedelemre- Tehát nagyon sok és zmfoltm fe'sora-
kozó iadatot ölelt fel, amihez pedig számos, ezten a fokon felesleges tíj fogalom
bevezetése vált szükségessé. Fképpen a magmás képzdések és a genetikai
folyamat? orok taglalásában kellett volna más kútfk állásfoglalását is mér-
legelni hogy ennék segélyével a nagyon is szükséges egyszersítéseket
elvégezhesse.

Mindezek ellenére szerz nagyon ügyes és elismerésre méltó munkát vég-
zett. Könyvének legjobban sikerült része a hazai vona'kozá cban is fonto- és
jelents telepeknek a bauxitnak kszénnek és a szénhidrogéneknek ismertetése.
Kü'ön érdeme hogy a Szovjetunió ásványi kinc*eivel. az újabb adaoka’ fel-

használva részletesebben foglalkozik. Szövegezése gördülékeny, tárgyalás-
modora eleven é* éveze es. Azonban stiláris szempontból a könyvnek számos
és el nem hanyagolható hiánya van. mely a nagy sietséggel történt öíszeájlitás
ellenére is, a megfelel fórumok bevonásával, könnyen kiküszöbölhe' lett
volna. Sztrókay.

Brandenberger: Grundlagen dér Werkstoffehemie. Zürich. 1947.

298. old. (Ka-eher Veri.) Az ásványtannak a legu óbbi évtizedeikben nagy len-

dülettel fejld úi ága: a kris’álykémia mindinkább szélesebb alkalmazást
nyer. Az ásványtannak sok kérdését megoldotta (izomorfia, keverékkrislály-
képzdés ötvöztíiek stb.) és a szerves kémiának sok megfej hetet.en kérdésere
választ adott. Az épít- és ipari anyagok kémiai szerkezete sem oldható meg
a klasszikus kémia alapján, hanem csakÜ6 a kris.álykémia segítségével.
A rácöszerkezeti vizgálatok az épí és ipari anyagok kris ályszerkeze.ébl
fakadó tulajdonságait kiderítették. A szerkezet ismerete és kristálykémia
alkalmazása az épít- és ipari anyagok sok tulajdonságát megmagyaráz a-
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Brandenberger könyve ezzel a tárgykörrel foglalkozik, s így behatóbb
tanulmányozásra nemcsak a technikusnak, kémikusnak, de kristallógrafusnak
is ajánlható.

Tokody.

Burri: Das Polarisationsmikroskop. Basel 1950. 296. old. (Veri. Birk-
háuser.) A könyv többet tar'almaz, mint ami címe alapján következnék- Nem-
csak a polarizációs mikroszkópot ismerteti, hanem a kristályop'ikát is tár-

gyalja. Ez utóbbi rész különösen figyelemreméltó, mert a legújabb elméleti
és gyakorlati ismereteket röviden és világosan összefoglalja. A címnek meg-
felelen a polarizációs mikroszkópra és felszerelésére valamint a hozzá tartozó
segédm-zerekre vonatkozó adatokat részletesen leírja. M'n-dazokat az optikai
vizsgálati módszereiket, melyeket a kzettanban használunk, behatóan tár-

gyalja. Az U-asztal használatával külön fejezte.ben a könyv végén bven
foglalkozik.

A könyv megírásában szerzt azok a tapasztalatok irányították melye-
ket a zürichi egyetem hallgatóinak á=vány- és közét' ani gyakorlatain szerzett.

Ennek megfelelen az elméletén kívül fleg a vizsgálatok gyakorlati kivitelé-

nek meg : smerérére helyezte a fsúlyt. Igyekezett a lehet legcélraveze'bb
utasításokat megadni a vizsgálatok eredményességének biztosítására. A könyv
nyereség a kezd mineralógusok és petrografusok részére azonban a kristály-
tani aiapismerelekkel rendelkez .vegyészek és biológusok is haszonnal for-

gathatják.
Tokody.

Gutenberg and Richter: Seismicity of the Eearth and associated

Phenomena. (Princpton 1949.) A könyv közel 50 év földrengési adatainak és

azok kiértékelésének összes! ése. Csak az els fele szövegrész, második fele

táblázat. A táblázatok tartalmazzák az 1904. és 1946. közé es sekélyrengések
adatait. >a nagyersség közepes mélység rengéseket a nagyersség mé y-

fészk rengések adatait' a sekélyrengések területek szerinti összesítését,

valamint ugyanezt a közepes mélység és mélyfészk rengésekre, végül a

mköd tzhányók adatait. A szövegrész tulajdonképpen ezeknek az ada ok-
nak területi leírása, valamint bellük levonható következtetések összefogla-
lása. Foglalkozik a földrengések eloszlásának a hegyszerkezetekhez, mély-
tengeri árkokhoz gravitációs anomáliákhoz és mköd tzhányókhoz való
viszonyával. Nagyon érdekes összefoglalást ad a Föld szerkezetérl. Az er-
sen szeizmikus és teljesen nyugodt területek leírása után a tengerrengérek
kérdésérl, valamint a földrengések mechanizmusáról számol be. Értékes
irodalom egészíti ki ezt a nagyon tanulságos olvasmányt.

Egyed-

Rothé et Rt hé: Prospeetion géopliysijue T. I. (Páris 1950.) A gyakor-
lat geofizikai kutatás céljait óhajtja szolgálni. A megjelent els kö‘et a szeiz-

m’kus mérési módszerekkel és a rádioalktív-módszerekkel foglalkozik. Nagy
érderne, hogy az elméletileg megalapozott eredményeknek nagyon sokszor
konkrét gyakorlati kivi' elét is közli. Ugyancsak új benne az hogy eddigi

szeizmikus felvételeik eredményeirl is részletesen beszámol. A következ
részekbl áll: I. rész: 1. a refrakció módszere. 2. A kutatás kétféle módszere
és a hullámok terjedése. 3. A reflexiós szeizmikus módszer. 4 Mszeres beren-

dezések. 5. A felvev berendezések elmélete. A II. rész tartalma: 1- Az Egye-
süli Államok szeizmikus felvételei. 2. Néhány példa szerkezeti kutatásokkal
kapcsolatban. 3. Lengyelországi szeizmikus felvételek. 4. Gleccserek morfoló-
giájának kutatása. 5. Egy új szeizmikus felvétel Franciaországban. 6. A szeiz-

mikus módszer alkalmazása a tengereken. A III. és IV. rész: a rádioaktív-mód-
ze !'t tárgyalja. A III. rész kissé elavult é- akadémikus jelleg. A IV. rész

ismét érdekesebb, mert a rádioaktívkutartás geológiai alkalmazásait tar-

talmazza
Egyed.
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Hóé: Recherches sur la radioactivité d’un gránité des Vosges pár la

méthode photographique. (Anales de Géophysique T. 4. 1948 ) A tanulmány
Vogéaeikbl való gránitok radioaktivitásával foglalkozik. Szerz a rá dlloak tivi-

tás vizsgálatára fényérzékeny lemezeket hasznúi s ennek techn káját is közli.

Az alfarészecskék nyomvonalai általában cirkon jelenlétekor lépnek fel bár
a cárkon nem mindig mutat nagyobb aktivitást. Ugyancsak a cirkonkörüli

sugárzás következményeiként fellépnek a pleochroós udvarok. E részek terü-

letén sugárzás nem észlelhet. Megállapítható, hogy a rád'ioaktív-sug árzás a
biot-tokban lév cirkon közvetlen környeze ébl indul ki míg a földiátokban
és kvarcban egyáltalán nem tapasztalható. Tisztázódott az is, hogy a sugárzás
az urántól és származékaitól ered.

Egyed.

G okú el: Introduction á l’étude mécanique des deformations de l’écorce

terrestre. Párizs 1948. A Föld és a földkéreg megismerésére a földtan mind-
inkább igénybe veszi azokat az eredményeket, amelyeket egyszerbb körülmé-
nyek között iá fizika és szilárdságtan az erk és anyag kölcsönhatásának tisz-

tázásában már elért. S hogy mennyire hasznos ez az út tanúságot tesz róla
e munka, amelynek második kiadására alig öt éven belül került sor. Természe-
tesen ezen a területen már nem lehet reális ha' árt vonni földtan és a Föld
természetfana: a geofizika között. A több mint 500 oldalais m két részre oszt-

ható. Az els 100 oldalon az egész Földre, tehát annak bels szerkezetére
vonatkozó megismeréseinket veszi vizsgálat és kritika alá. Fog.alkoz :

tk elször
a Föld alakjának kérdésével, az anyagok eloszlásával a Föld belsejében.
Elemzi az izosztáziát és annak földtani szerepét. Vizsgálat alá veszi a Föld
bek szilárdsági viszonyait a dagályjelenségek és a földrenaé-'ek alap’án,
majd a nyomás- és hmérsékleti viszonyok megismerési_ lehetségét tárgyalja.
Különösen érdekesek azok a szempontok amelyeket a Föld bels hmérsékle-
tével kapcsolatban fölvet. A Föld hkészletének eredeténél már az atomfizika
újabb eredményeit is figyelembe veszi. Az elemzés és kritika után e kérdések
szintézisét adja.

A könyv második fele. amely további négy részt tesz ki, a földkéreg
deformációjónak elméletével és az elmélet alkalmazásával foglalkozik. Elször
a kzetek alakváltozásának mechanikáját adja, a plaszticitá-’ra vonatkozó
kísérleti eredményekkel kiegészítve majd ezeknek matematikai elméletét
közH A következ részben mindezeket az eredményeket az egyszer toldani
esetekre (egyszer haj’ítás. gyrdés, törés, dliiaklázis) alkalmazza, végül az
utolsó^részben az ál alános tektonikai kérdések mechanikáját és részben dina-
nrkáját vázolja fel az elz fejezetek adatai alapján

A könyv olvasásában kissé ijesztleg hatnak a matematikai mechanikai
és szilárdságtani — egyébként egyszernek mondha +ó — levezetések, bár ezek
elhagyása mellett is a gondolatmenet jól követhet. A m jelzi azt az utat.
amelyen a földtan is a többi természettudományok mintájára, rövidesen tovább
haladni fog.

Egyed.

Kransel R.: Versunkene Flórén.

(Eine Einführung in die Palaobotanik.) Waldemar Kramer. Frankfurt
a/Main 1950; 152 oldal. 64 táblával. 28 szövegközti képpel. Igen nagy hiányt
pótol Krauselnak az snövénytan kiváló kutatójáník most megjelent,
gazdagon illusztrált könyve. Tulajdonképpen bevezetés ez a munka az
snövénytanba.

A könyv írója az elkerült fosszilis növényeket úgy állítja össze, hogy
az egyszerbbl, az sibbl haladhassunk a bonyolultabb, a fejldés maga-
sabb fokán álló növényvilág felé. Minden elkerült snövénynél rögtön fel-

veti a kérdést, hogy milyen fejldés örténeti összefüggésben van egyrészt
az eddig a’ált növényfossziliákkal, másrészt a ma él növényekkel. Külön-
böz növénycsoportok fejldéstörténeti összefüggését táblázatokban közli.
Nem hallgatja el a jelenleg még megoldatlan prob.émáfca; sem amelyeket
a fejldéstani összefüggésnek még hiányzó lépcsfokai jelentenek. A paleo-



botanika terén a jöv sürgsen elvégzend feladataihoz sorolja <a harmad-
kori flórák nagyobb mérv tanulmányozását, ahol jelenleg még nagyon
hiányos a tudásunk. A pollen- és spóraanalízis, fleg a régebbi rétegekbl,
a szerz szerint még alig jutó t túl az els kezdeten. Az snövénytantól szép
eredményeket vár még az snövényföldrajz és az sidima tológia terüle-

tén is.

Nem feledkezik meg munkájában ia fosszilis növények gyakorlati vonat-
kozásairól sem. Kiemeli, hogy a kszénbányászat terén emelked jelentsé-
gek az snövénytan eredményei.

Összefoglaló magyar paleobotanilkiaá munka hiányában' mJindenkinek. de
fleg az egyetemi hallgatóknak melegen ajánlhatjuk e tanulságos és kitn
könyvet..

Rásky

*

Felels szerkeszt: Kertai György. — Felels kiadó: iSolt Sándor.

Kultúra Nyomda VIII., Con-ti-ntea 4 . — Felels vezet: Heitter Imre.
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Kossuth-díjas geológusok

A Magyar Földtani Társulat büszkén köszönti azokat a magyar geológusokat,

akiket a Magyar Népköztársaság kormánya a legmagasabb tudományos kitün-

tetésben részesített.

A magyar geológusok minden erejükkel azon dolgoznak, hogy méltó munká-
val válaszoljanak arra a megbecsülésre, melyben a szocializmust épít magyar
nép részesíti a tudomány munkásait.

A magyar föld tudományos dolgozói tudják, hogy munkájukkal most való-

ban a népet szolgálják, ezzel a világ dolgozóinak nagy harcában az egyik fontos

bástyát ersítik : a szocializmust épít Magyarországot.

Új ásványi nyersanyagok felkutatása és a magyar föld ehhez szükséges

minél tökéletesebb tudományos megismerése a feladatunk, ezzel szolgáljuk az

els ötéves tervet és szélesítjük a következ tervciklusoknak egyik legfontosabb

alapját.

Biztosan tudjuk, hogy a magyar geológusok közül a jövben még nagyon
sok éri el majd ezt a kitüntetést és minden új Kossuth-díj egy-egy tégla vagy
oszlop lesz a világ dolgozóinak bevehetetlen várában.

Vitális Sándor egyetemi magán-
tanár, a Földtani és Bányászati
Kutatási Központ ftitkára.
Kossuth-dijat kapott a magyar
föld tökéletesebb földtani térké-
pezésének új alapokra fektetéséért
és a magyar kszénkincs felkuta-
tása terén végzett eredményes

munkájának elismeréséül

Vendel Miklós mszaki egyetemi
tanár. Az érctelepek rendszerezése
terén kifejtett tudományos mun-
kásságáért kapott Kossuth-dijat

Földvári Aladár egyetemi tanár.
A hasznosítható ásványi nyers-
anyagok tudományos kutatása
terén elért eredményeiért, külö-
nösen a Velencei-hegység lehetsé-
ges érckészletének felderitétével
kapcsoiatos munkájáért kapott

Kossuth-dijat



Geológus-képzésünk a szovjetpedagógia mérlegén*

Négy évtizeddel ezeltt, kezdetben ösztönös, majd a budapesti egyetemen
szerzett meglátások alapján, tudatos pedagógiai törekvéssel, sorozatos közlemé-

nyekben foglalkoztam a földtan-tanítással és az egyetemi nevelés kérdéseivel.

Oktatási rendszerünk akkori irányzatában egészen új, szokatlan hang volt ez,

amelynek nagy visszhangja is volt. A visszhangnak konkrét eredménye nem
utolsó sorban elsegítette az egyetemrl történt eltávolítást.

Kilátástalan dolog volt akkor oktatásról, az egyház uralma alatt álló, elnyomó
társadalomban pedig, különösen földtan-oktatásról és egyetemi nevelésrl beszélni.

Nem véletlen tehát, hogy 1915-ben, saját költségen kiadott didaktikai hattyúdal

»A földtan-tanítás elmélete« címen jelent meg. Hiábavalónak látszott ilyen

kérdésekkel foglalkozni, mert nem lehetett kilátás arra, hogy a módszertani

megállapítások helyességét gyakorlatilag igazolhassuk, tehát a »hivatalból hiva-

tottak^ a hivatlanság vádjával illettek. Ezért írtam : ». . . ha találnak bennük
hasznosat is, fogadják azt és értékesítsék a forrásra való tekintet nélkül «. Eb-
ben az »elméletben« két alapvet, egészen új, forradalmi megállapítás van. Didak-
tikailag az, hogy valamely tárgy tanításának módszerét kizárólag annak a tudo-

mánynak lényege szabja meg. Pedagógiailag pedig a tanítás és nevelés egysége,

a tanítva-nevelés. Mindkett marxi-lenini elv ! Megvallom, akkor ezt magam
sem tudtam, de azt hiszem ítélbíráim is csak rossz sejtésként érezték.

Negyedszázados kiesés közben nem nevelhettem, tanítást csak lopva végez-

hettem, meddn szétpazarolt törekvésekkel. Ezt az idszakot lezárta és örökre

eltemette a dicsséges fölszabadító szovjethadsereg. Üj világ épült körülöttünk

és a zsongó-pezsg szocialista országépítésben, az egész ország egységes nagy
oktató-nevel-intézmény, az ország egész népe tanulóvá lett. Öt év eltt, egye-

temünk romjain, a reform bevárása nélkül, oktatási partizánmunkával,

elkezdtük négy évtized eltti elgondolások szerinti geológus-képzésünk

megvalósítását. Érdekld szaktársaink bevonásával és támogatásával meg-
vitattuk errevonatkozó kérdéseinket és teendinket, úgyhogy, amikor a kérdés

hivatalosan sznyegre került, jól megfontolt tananyag-tervezeteink készen

várták a megvalósítást. A múlt évben életbelépett egyetemi reformmal a geológus-

szak is rendszeresítve van. Oktatásunkban, elssorban a rohamosan fejld
ipar és tudományos élet területén fennálló nagy szakemberhiány miatt, még
sok a zökken, fogyatékosság, átmeneti nehézség. Még elvi kérdések is megoldásra

várnak. Azonban geológusképzésünk irányelvei, oktató-neveli törekvései, kez-

dettl fogva a szovjetpedagógia marxi-lenini célkitzései szerint haladtak. Ezt
részben korábbi ilyen értelm elméleti elgondolások, részben itteni szovjet-

geológusokkal való együttmködésbl szerzett tapasztalataink tették lehetvé.

Társulati munkatervünkben van geológusképzésünk mai helyzetének okta-

tási értekezleten való megvitatása, mai ünnepi ülésünkön tehát csak annak
a szovjetpedagógia kimagasló alapelveivel egyez voltára kívánunk röviden

rámutatni.

* A Magyar Földtani Társulat 1951. 111. 7.-én tartott szovjetbarátsági ünnepi ülésén

elhangzott eladás.

8*



116

Geológusképzésünk földtani nevelés, amit oktató neveléssel, a hallgatók aktív

tevékenységével, tudatos tanítással és tudatos tanultatással, tudományos és

erkölcsi nevelés együttesével törekszünk megvalósítani. Ezek mind a szovjetpeda-

gógia marxi-lenini alapelvei. Kairov közelmúltban magyarul kiadott nagyértékü

pedagógiája, a földtan nevel és képz jelentségét a következkben adja meg :

»A földtani folyamatoknak, a földkéreg fölépítésének, a benne rétegzd ásványok
és kzetek összetételének és származásának tanulmányozása, égitestünk törté-

netének földerítése, lehetvé teszi, hogy megismerjük a környez jelenségekben

a világ általános törvényeit. « »A Föld fejldésének általános képével és a rajta

lev élettel való megismerkedés meggyz arról, hogy a természetben állandó

mozgás, változás és fejldés van. Ebbl világos, hogy a földtannak, amely az

slénytannal együtt elénk állítja letnt idk életét, hatalmas jelentsége van
a világnézet kialakításában«. A földtannak ezt a jelentségét hangsúlyozzuk

minden oktatásunkban s éppen ez volt az oka annak, hogy a tkés társadalom-

ban a földtan-tanítás nem juthatott szóhoz.

A szovjetpedagógia szerint, a szaknevelés egész folyamán különös jelentsége

van a képzésnek, mely alatt az ismeretek, képességek rendszerének elsajátí-

tását, a hallgatók megismer képességének kifejlesztését, tudományos világnézetük

kialakítását, nemes érzelmeik serkentését értjük, hogy mindezek alapján tevé-

kenységüket a közösség javára, a nép szolgálatára végezzék. A nevelést és kép-

zést oktatás alakjában végezzük. Az oktatás tervszeren végrehajtott munka,
rendszeres, következetes ismeretközléssel, azzal a céllal, hogy a meghatározott

ismeretek megszerzésére irányuló képességeket és készséget fejlesztve, azok tevé-

keny és tudatos elsajátításárá serkentsünk. A nevelés, képzés és oktatás tehát

nem egymástól független, elszigetelt tevékenység, hanem szoros kapcsolatban,

egymástól függségben álló munka. A nevelés magában foglalja a képzést és az

oktatást is. Geológusképzésünkben a mindenre kiterjed, ilyen értelm nevelésre

törekedünk, ezt hangoztattuk régebbi írásainkban is. Ezért foglalkozunk geológus-

hallgatóinkkal egyénileg, magánéletükre kiterjedleg is. Bjelinszkij igen nagy
jelentséget tulajdonít a nevelésnek, amelynek eredménye nemcsak attól függ,

aki ad, hanem attól is, aki azt befogadja. Megfelel oltással az almafát is csak

arra nevelhetjük, hogy minden körülmények között, nagy, nemes,

ízes almát teremjen, de arra már nem, hogy makkot hozzon. Ebben a marxi
nevelési szellemben törekedünk arra, hogy geológusaink egyetemi nevelése min-
denre kiterjed, jól kialakított legyen, hogy az a fejldés irányát zökkenéstl
mentesen, helytelen küls hatásokkal szemben is biztosítsa.

A szovjetpedagógia egyik alapja a tanulásban való egyenrangúság. Oktató
és hallgató, szerintünk egyenrangú felek annyiban, hogy a hallgató nem passzív

részese a nevelésnek, hanem az oktató munkában tudatos, folyamatos tanulással

cselekvén résztvesz. Geológushallgatóinkat egyformán szaktársaknak tekintjük,

mennyiségi különbség nélkül. Tanár és hallgató között a célt tekintve, csak

minségi különbség van, amelyet a nevelés, a fejldés és a hivatásra való föl-

készültséggel, a hallgató fokozatosan kiegyenlíthet. »A tanár és a hallgató pálya-

társak tehát, akik megegyeznek a tudomány mvelésének óhajában és céljában,

de eltérnek annak mértékében és értékében. « Ezek az 191 9-beli elgondolások is

beleillenek abba a fejldési folyamatba, amelynek eredményeképpen geológus-

képzésünket a szovjetpedagógia elveinek megfelelen most megvalósítottuk.

Minden ember a dolgok megismerésére való képesség birtokában van.

A nevelés föladata, hogy ezt a képességet öntevékenységgel fejlesszük, állandóan

fokozzuk. Geológusképzésünk arra épít, hogy a szakot választók tisztában

vannak szaktárgyuk jelentségével és ennek elsajátítására kell képességük van.
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A hiányok pótlását célozza az egyéni foglalkozás, az öntevékenység, amelyet
kis létszámú geológus-hallgatóinkkal sikeresen gyakorolunk.

A szovjetpedagógia fontos alapelve a gondolkodásra nevelés. A földtanban,

gondolkodnitudás nélkül, nem mehetünk elre. A földtani nevelésben tehát

»a szükséges ismereteket olyan módon földolgozva közöljük, hogy a hallgatósá-

got annak birtokába juttatva, képessé tegyük földtani tények értelmezésére

és földtani gondolkodásra«. A gondolkodáshoz logikus meghatározásokra, tiszta,

jól körülírt fogalmakra és fogalom-megjelölésekre van szükség. Erre nagy súlyt

vetettünk nevelésünkben, de sok teendnk van még ezen a téren továbbter-

jeden is.

A tudatos tanítás szükséges alapja az állandó megfigyelés, a kitzött cél,

a geológusképzésre irányuló tapasztalás, a tanítás és nevelés folyamán a hall-

gatóság fejldésének állandó szemmeltartása. Viszonylag kis létszámú hallgató-

ságunkkal egyénileg foglalkozva, úgyszólván napról-napra vizsgáljuk a fejldést

a hallgatók magatartásán, cselekedetein, hangulatukon, mindennapi ügyes-bajos

dolgaikon és a munkájukhoz való viszonyukon. Ez szerves tartozéka az értelmi

nevelésnek, amely MARX-nál els helyen áll. Az értelmi nevelés marxi-lenini

meghatározásában a tudomány nem öncél, hanem a társadalmi fejldés eszköze,

a természet javainak a társadalom céljaira való megszerzését és a természet

átalakítását szolgáló fegyver. Ezt gyakorlatilag továbbfejlesztve, geológus-

képzésünk tanítására és a tanulásra úgy értelmezzük, hogy a tanulás eszköz,

a tudás békét szolgáló fegyver.

Lenin szerint »a megismerés, a gondolkodás a tárgyhoz való örök, végtelen

közeledés. A természet kifejldését az ember gondolatában nem »holtan«

nem »elvontan«, nem mozgás nélkül, nem ellentmondás nélkül, hanem a

mozgás, az ellentmondások keletkezésének és feloldásának örök folyamatában kell

értenünk«. Erre a beállításra aligha találunk a földtannál jobb, megfelelbb, kifeje-

zbb és szemléltetbb tanítási anyagot. A dialektikus materializmus azt tanítja,

hogy tudatunk a rajtunk kívül és tlünk függetlenül létez valóságos világ kifeje-

zése, de a környez valóságnak az ember által való megismerése nem a világ passzív

visszatükrözdése az ember tudatában, hanem aktív tudatos emberi tevékenység.

A földtani tanítási anyag a Föld fejldésének megismerésével elvezet bennünket
mai környezetünk megismeréséhez s az idáig vezet összefügg, fejldésmenet

logikus kapcsolatával fejleszti az értelmi képességet.

Geológusképzésünk a szovjetdidaktika értelmében sokoldalúan kell fej-

lessze a jelöltek értelmi képességeit a földtani valóságok önálló fölfogásában és

elbbrevitelében is. Ilyen önálló gondolkodásra nevelés nélkül a tanítás formaliz-

mussá válik, holott földtani anyagunk mindenkor a természet valóságát tükrözi.

Ebben is Lenin tételét tartjuk szem eltt : »Az értelem, a gondolat, a tudat

természet nélkül, a természettel való összhang nélkül, hazugsága

Tudatos tanításra és tudatos tanulásra irányuló régi törekvésünk módszeré-

ben is teljes egészében LENiN-nek a Kommunista Ifjúsági Szövetségek III. kon-

gresszusán mondott szavait követik : »Magolásra nincs szükségünk, de minden
egyes tanuló elméjét és emlékezetét az alapvet tények ismerete alapján kell

fejlesztenünk és tökéletesítenünk, mert a kommunizmus tartalmatlanná, üressé,

puszta cégérré változik, a kommunistából egyszer szájhs lesz, ha tudatában
nem dolgozza föl az összes szerzett ismereteket.

«

A szovjetpedagógia szerint, az els helyen álló értelmi nevelésen kívül,

minden szaktárgynak erkölcsi nevelésre is kell törekedni. Szocialista huma-
nizmus, hit a föladat teljesítésében, a közösség, a barátság, a kölcsönös segítés

szellemének fejlesztése, a munka szeretetére, a kötelesség teljes tésére való nevelés.
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önbizalmunk emelésével, magunk fegyelmezésének tudatosítására. A célok

világos látását a megoldandó kérdésekben, a föladatok teljesítésének akarását,

az alkotásra törekvést népünk és a társadalmi közösség érdekében át kell éreznünk
és vállalnunk. Földtani vonatkozásban mindezt a szocialista országépítésben

elsként vállaltuk is. Erkölcsi nevelésünk, eldeink érdemes munkásságának
szemléltetésével, hazánk földjének ismertetésével, további teendink kitzésével,

szaktársaink példamutató teljesítményével történik. Egy lefelé haladó élet

gazdag tapasztalatainak maradéktalan, áldozatos átadásával. Szovjetpedagógiai

elvet követünk ebben is, mert az élni és fejldni kívánó társadalomnak gondos-

kodnia kell arról, hogy a felnövekv nemzedéknek folyamatosan átadjuk a munka
termelési tapasztalatát és készségeit.

Teljes egészében átérezzük és magunkévá tesszük KAFTANOv-nak, a Szovjet-

unió felsoktatási miniszterének az egyetemi pedagógusok föladatát körvonalazó

kitn megállapítását, mely szerint : »az egyetem minden pedagógusa, az ifjúság

nevelje, akinek nemcsak az a föladata, hogy megtanítsa az ifjúságot az egyes

jelenségek és fogalmak lényegének fölismerésére, hanem arra is meg kell taní-

tania, hogy ismereteit ez az ifjúság a konkrét valóság körülményei között alkal-

mazni is tudja. Ugyanakkor megtanulják azt is, hogy föl smerjék tevékenysé-

güknek az állam, a nép számára szolgáló szociális és politikai szerepét és jelen-

tségét«. Geológusképzésünkben kezdettl fogva törekedünk az elméleti ismeret-

anyagnak marxi-lenini ideo’ógiáját érzékeltetni. Gyakorlati oktatásunk pedig

a népgazdaság szolgálatát végz intézmények munkájába kapcsolódik s abban
a dolgozó néppel közvetlen állandó összeköttetésbe jut. Nem szorítkozunk

kizárólag csak a szakmai nevelésre, hanem figyelemmel vagyunk hallgatóságunknak

a marxizmus-leninizmus elsajátításában tett haladására s a földtanon belül

törekedünk annak kiegészítésére és gyakorlására is.

A szovjetpedagógiának az erkölcsi nevelésre vonatkozó elvét fejeztük ki

a bevezetben hivatkozott elfelejtett, elsárgult írásunkban azzal, hogy »a föld-

tan tanítása kötelesség, mégpedig hazafias kötelessége Szeretettel gondolunk
itt most a fölszabadító szovjethadseregre, az élenjáró Szovjetunióra és annak
bölcs vezetjére, mindnyájunk nagy oktatójára, SzTÁLiN-ra, aki és amelyek
ezeknek a bennünk régóta él szovjetpedagógiai elveknek gyakorlását, megvaló-
sítási lehetségét elsegítették.

Vadász Elemér.



ÉRTEKEZÉSEK

Dunazúghegységi andezitek zárványai és magmatektonikai jelentségük

Lengyel Endre*

(I.- II-táb la)

Hazai eruptivumok zárványaival kapcsolatban meglehetsen bven áll adat
rendelkezésünkre az irodalomban. Szerzink fként kzettani leírást nyújtanak,
anélkül, hogy magmatektonikai jelentségükkel foglalkoznának.

A Dunazúghegység andezitjeiben található idegen (exogén) kzetzárványok
sok érdekes mélyszerkezeti kérdésre adnak felvilágosítást. Zárványok jelenlé-

térl Koch, Szabó, Schafarzik, Lengyel, Szcs Mária tesz említést. A közel-

fekv Szob andezitjeinek zárványait Szádeczky Gyula ismerteti. Más hegysé-

gek tzeredés kzeteinek zárványait több kutató vizsgálta. Jelen értekezésem-

ben kizárólag a Dunazughegység-i andezitek zárványainak vizsgálata képezi

tanulmányozás tárgyát.

Zárványok megoszlása a Dunazúghegység területén.

Idegen eredet kzetzárvány minden andezittípusban található ugyan, de

a savanyúbb, világosabbszín andezitek lényegesen többet tartalmaznak. E jelen-

ség magyarázata abban rejlik, hogy a kovasavdúsabb, nyúlónfolyós magma-
típusok a felnyomulásuk útvonalán letördelt kzetdarabokat alacsonyabb h-
mérsékletük és viszkozitásuk következtében teljesen beolvasztani nem tudták

s e zárványdarabok eltér színükkel a feltárások vagy kfejtk kzetfalain

magukra vonják a figyelmet. A sötétárnyalatú, bázisos, piroxéndús andezit-

fajtákban, ha volt is idegen eredet kzetzárvány, a magasabb hmérséklet,
folyékony magma nagy részüket már útvonalán magába olvasztotta. Igen

gyakran csak reszor eáltszél roncsokban találjuk meg s közelálló, sötétebb

színük miatt szabadszemmel nehezebben vehetk észre.

Az exogén zárványok egyik legtanulságosabb lelhelye a pilisszentlászlói

Pálbükk, melynek tetrégióját fehéresszürke hiperszténes amfibolandezit alkotja.

De bven tartalmaznak zárványokat a hegység DNy-i peremén megjelen grá-

nátos biotitandezitek is. Általában az eruptivus terület bázispt alkotó, a kitörési

sorrend elején megjelen savanyúbb kzeteket, biotit- és amfibol-andeziteket,

kísérik változatos kzetzárványok (Nagy Somhegy, Lom-hegy, Ispán-hegy,

Rózsa-hegy, Kapitány-hegy stb.).

A Pálbükk D-i oldalán nyitott kfejtk feltárásaiban, melyek együtt 100

m-es kzetvastagságot képviselnek, meglehetsen srn helyezkednek el küls
megjelenésre is eltér, általában a bezáró kzetnél sötétebb szín zárványdara-

bok. Felismerésüket és elrendezdésük tanulmányozását éppen ez teszi lehetvé.

Átlag minden m 2-re jut valamin kzetzárvány.

* Eladta a Magyar Tudományos Földtani Társulat 1951. február hó 21-én
megtartott szakülésén.
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Koch a szentendrei Kapitány-hegy piroxénandezitjébl, Schafarzik, Szcs
M. pilísmaróti kzetekbl írt le kordierites gnájsz-, homokk- és amfibolit-zárvá-

nyokat. Szádeczky a szobi Ságh-hegy andezitjében említ ugyancsak hasonló
inkluziókat. Lengyel Dunazúghegység-i és Tokaj környékérl származó kze-
tekbl ismertet részben endogén, részben exogén kzetzárványokat.

Jelentségükre elször Schafarzik utal, aki szerint eruptivus kzetek zár-

ványainak felismerése a kzettan egyik ffeladata.

Származás szempontjából a kzettani irodalom kétféle zárványt ismer,

úgymint endogén, azaz magából a magmából ered idsebb
kristályosodási termékeket és idegen, a mellék- vagy határolókzetekbl leszakí-

tott, exogén zárványokat. Endogén zárvány úgyszólván minden kzetet kísér,

azzal petrokémiailag szorosan összefügg. Sokkal nagyobb érdekldésre tarthat-

nak számot az exogén zárványok, melyek a litoszféra minden id-
sebb kzettípusából eredhetnek.

Fiatalabb andezitek is mindig tartalmaznak zárványként idsebb kitörések-

bl származó kzetanyagot s e tény a felszínrejutás sorrendjének megállapítá-

sánál játszik fontos szerepet. A Dunazúghegység-i piroxénandezitek az erupció-

ciklusok végén jelentek meg, minta mélységi magmatzhely legbázikusabb, dif-

ferenciált termékei. Felnyomulásuk már legtöbbször szabaddá vált, állandósult

vulkáni csatornákon történt. A magma nagyobbmérv erfeszítésére már alig

került sor. Hamarabb, gyorsabb ütemben jutott a felszínre, miként azt a recens

láváknál is figyelemmel kísérhetjük. A tapasztalat mégis azt bizonyítja, hogy
tartalmaznak zárványokat, fként a földkéreg legmagasabb szintjeibl, az elz
kitörések mélyebben fekv kzeteibl. De a zárványok eloszlása ritkább, méretük
kisebb, szabadszemmel nehezebben kísérhetk figyelemmel.

Más a helyzet a savanyúbb, viszkózus magmáknál. Növekv bels súrlódá-

suk, gyorsiramú lehlésük következtében már viszonylag nagyobb mélységben
nyúlónfolyóssá válnak, feljutásuk csak nagyobb fizikai erfeszítések árán lehet-

séges, ennek megfelelen felnyomulásuk lassúbb ütem. Az érintkezésben álló

kzetekbl kisebb-nagyobb darabokat letörnek, melyeket aztán termodinamikai

adottságuknak megfelelleg átalakítanak vagy többé-kevésbbé magukba olvasz-

tanak. A magma és idegen kzetek érintkezésének és egymásra hatásának leg-

szebb jelenségei ilyen magmatípusoknál észlelhetk.

Kzettani vizsgálatok eredményei.

A zárványokat a kzetek genetikai felosztásának sorrendjében ismertetem.

A különböz lelhelyekrl begytött kzetzárványok több esetben azonosít-

hatók s az így kialakult csoportok rövid jellenzését együtt nyújtom.

Eruptivumok. E csoportot gránitok, dioritok és peridotitok képviselik.

A bezáró kzet biotitamfibol- (Lepencepatak) és hiperszténamfibolandezit

(Pálbükk).

Gránitok. Pálbükk-i és Lepencepatak-i zárványok között fordulnak el.

Kristályos szemcsések. Uralkodólag kvarc- és földpátbói állanak ;
alárendelten

kevés biotit- s egy-két muszkovit-ioszlány jelenik meg. A földpát részben ortho-

klász, részben oligoklasz-sorú plagioklász. Apátit-, zirkon-, parányi magnetit-

szemek fként zárványként fordulnak el. A földpátok agyagos-kaolinos bomlási

terméke a kristályok belsejében zsúfolódott össze. A kvarc xenomorf s zárványdús.

A zárványok mérete 1—3 cm. Kzetét 1 cm-es rezorpciós burok fogja körül,

melynek küls felületén epidot-koszorú, kevés, apró amfiboloszlop és hiper-

szténkristály alkot sötét, zöldesszürke reakcióköpenyt.
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A magashmérséklet magmával történt érintkezésnél részben hidroxil-

tartalmú színes ásványok : amfibol, biotit ; részben hidroxilmentes : hipersztén,

epidot, gránátszemcse keletkezett. A rezorpció igen elrehaladt állapotban van,

sokszor már fel is emésztette a bekebelezett zárványdarabokat.

Dioritok. Pilismarót, Pálbükk, Visegrád kfejtinek zárványai tartoznak

ide. Kristályos szemcsések. Egyik csoportban uralkodó két ásvány a plagioklász

és amfibol. A labradorandezin- és labradorbytownit-sorú plagioklászok közel

izometrikus szemek, az amfibolok hosszú, karcsú oszlopok. Érc, parányi magnetit-

szemcsék alakjában, fként amfibolok kíséretében jelenik meg.

Az 1—2 cm hosszúságú zárványdarabok szintén erteljes rezorpciónak estek

áldozatul. A kontakt udvarban epidot- és zoizit-kristályok alkotnak összefügg
koszorút.

A bezáró kzet biotitamfibol (Visegrád), hiperszténamfibol (Pálbükk) és

piroxénandezit (Pilismarót).

^ zárványok másik csoportja lényegében amfibol és hipersztén sr szöve-

déke, amelyet csak helyenként szakít meg oligoklászsorú plagioklász. Magnetit

zárványként jelenik meg a színes elegyrészek belsejében.

Az érintkezési sávban, mely 0.8 cm széles, sajátos, vörösbarna, gélszer

anyag tölti ki az ásványok közti hézagokat. Közelebbi meghatározásnál vas-

hidroxid-kocsonyának bizonyult. Minden jel arra vall, hogy az eredeti zárvány-

darabok víztartalmából képzdött vízgz a peremek felé vándorolt s ott a bezáró

andezit magnetitjét limonittá alakította át. A pórusok belsejét zöldessárga

klorit béleli. Kevés zoizit és epidot is megjelenik a kontaktudvarban.

Peridotit ? A Pálbükk-i feltárások magasabb szintjében találhatók sötét-

barna-fekete zárványok, melyek uralkodólag ércbl és alárendelten plagioklászból

(bytownit) állanak. Szövetük szemcsés, helyenként ofitos. A kivált hosszúkás

földpátokat nagyobb magnetithalmazok zárják körül. Néha a nagyobb plagio-

klászok zsúfoltak orientáltan fekv sötét, üvegszer zárványokkal. Olivin csak

szerpentinesedett roncsokban ismerhet fel.

Andezitek. Dunazúghegységünkben általános jelenség, hogy fiatalabb s egy-

ben bázikusabb andezitek elz kitörések kzeteit tartalmazzák zárványként.

A tetrégiókat felépít hiperszténamfibol s a kitörési ciklust bezáró piroxén-

andezitek úgyszólván valamennyi idsebb kitörés kzetébl ragadtak fel kisebb-

nagyobb méret darabokat. A legszembetnbb ezeknél, hogy kontaktudvar
csak igen keskeny sávban jelentkezik vagy úgyszólván teljesen hiányzik. Ami
a magma alacsonyabb hmérsékének s fként ásványképzk hiányának jele.

Kontakthatás csak olyan zárványokon észlelhet, melyeket vulkáni kürtk
nagyobb mélységeibl szakított le a felnyomuló magma. így a Bányahegy K-i

oldalán lev feltárásban.

Üledékes kzetek kontakt-metamorf termékei.

A zárványdarabok mérete cm-tl ököl-, kivételesen gyermekfej nagyságig
változik.

Kordierit-sztrt. Szembetn jelenség, hogy a Dunazúghegység-i andezitek

zárványainak túlnyomó része kordieritdús. Ez a tény amellett szól, hogy az

eredeti kzet agyag vagy agyagpala lehetett. Változó mérték rezorpciójuk s nagy-
fokú átalakulásuk másodlagos termékekké azt igazolja, hogy anyaguk viszonylag

nagyobb mélységbl származik s rájuk még az ásványképzkkel átitatott magas
hmérsék magma hatott. Ennek következményeként a kzetek Al203-tartalma

kontaktásványok egész sorává alakult. Kordierit, andaluzit, szillimanit, korund,
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epidot, zoizit, spinellek, gránát, ritkábban wollastonit és vezuvián jelenik meg
bennük, a peremeken andezitásványok kíséretében.

Valamennyi Dunazúghegység-i andezittípusban otthonosak, de a szom-
szédos Börzsöny (Szob, Sághhegy) kzeteiben is elfordulnak. Általános elterjedt-

ségükbl primér fekvhelyeik közelálló mélységi viszonyaira is következtetést

vonhatunk.
Az idetartozó zárványok uralkodó ásványa általában rövidoszlopos, széles

bázislapú kristályokat alkot. Fként a zárványdarabok központi részében.

Keresztmetszetben hatszög, sejtszer halmazokat alkot. Legtöbbször ketts
vagy aragonittípusú ciklusos ikrek, 110 vagy 130 lap szerint. Kitnen hasad
010 lap szerint. Optikai tengelysík párhuzamos a 100 lappal. Np J_ 001-re, a

megnyúlás jellege negatív. Optikai tengelyszög nagy : 90° határán áll.

Színe kékes, szürkésfehér, sárgásfehér, néha barnásfehér. Pleokroizmusa
gyengén észlelhet. Zárványként apró spinell, zirkon, apatit, izotrop üveg és

nagyobb kordieritkristályokban foszlányos szél szenes zárvány fordul el.

Libellás folyadékzárványt csak egyik N. Somhegyi zárványban észleltem.

A kordierit legtöbbször csoportokban, összefügg halmazokban jelenik meg.
Kíséretében andaluzit, szillimanit, kvarckristályok és ritkábban gránátszemcsék
figyelhetk meg. Nagyobb, megnyúlt kristályok szétágazó kötegeket alkotnak.

Egyes Ágas-völgyi (Császárvölgy) vörösbarna zárványokban a finom szem-

cséj kordierit-szövedékben andaluzit mellett sok magnetit halmozódott fel.

Bomlási termékként narancssárga, szferolitos, hosszában pozitív anyag tölti ki

a csoportos litofizákat.

Nagysomhegyi és Ágasvölgyi zárványokban néha a kordierit és andaluzit

sávokban váltakozva rendezdött el, ami ismétld hmérsékingadozásokra vall.

Az andaluzit ugyanis viszonylag magasabb hn képzdik. A Pálbükki kordierit-

szírt-zárványok túlnyomó része zöldes, kékes és barnasávos, palás szerkezet,

amiben a primér kzet eredeti struktúrája tükrözdik. Igazolja a feltevést, hogy
a kiinduló átalakult kzet agyagpala volt.

A zárványok egy részét sötétbarna, néha zöldesszrke reakciókeret szegélyezi,

melynek alkotásában párhuzamos sorokba rendezd, szürkészöld, ers fény-

törés, ferde-elsötétedés klinozoizit, sárgászöld zömökprizmás epidot vesz részt.

A klinozoizit oszlopos kristályait 010 lap szerinti jó hasadás jellemzi. Optikai

tengelysíkjuk párhuzamos a hasadással. Ng J_ a 100-ra. Az optikai tengelysík

_L a 001 lapra. Színük szürkés vagy zöldesbarna, sárgás bomlási kerettel.

Egyes Pálbükk-i zárványok belsejében érckeretes amfibol-kristályok is el-
fordulnak. Képzdésük vízgz - és nagy nyomás jelenlétére vall. Magasabb
bányaszíntek zárványaiban diopszidos augit jelenléte is megállapítható.

Kordierit-andaluzit-szírt. Az andaluzit mennyisége és szer-

kezeti megjelenése rendkívül változatos. A zárványok nagyrészében kordierittel

együtt alakult ki, csíkos-slíres összeszövdésben. Máskor a zárványok belsejé-

ben alkot nagyobb halmazokat vagy önálló, hosszúoszlopos kristályokat. A kor-

dierittartalom néha 60— 70%-ot is elér. Néha palásak, máskor nem. A túl-

nyomólag kordierittartalmúak a legkevésbbé palásak. Az andaluzit oszlop-

kötegeket alkot. A megnyúlás karaktere — szemben a szillimanittal — negatív.

Optikai tengelysík párhuzamos a 010-lappal. Optikai tengelyszög nagy.

Színe néha sárgás vagy vörhenyes, legtöbbször színtelen. A nagy (2 cm)
kristályokban a szenes zárványok orientáltan fekszenek. Spinell, zirkon, apatit,

rutiltk és izotrop üvegzárványok figyelhetk meg. A kontakt udvarban plagio-

klász és hipersztén szövdik össze. A földpátok között kaolinos ortoklász is meg-
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állapítható, albit-oligoklász-sorú plagioklászok mellett. Kvarc sorokban vagy
halmazokban fordul el.

Ágasvölgyi kordierit-andaluzit-szírtekben wollastonit is megjelenik. Magá-
nyos kritályait vagy ketts ikreit kvarcmez fogja körül. A kritályok 100 vagy
001 szerint táblásak, kitn hasadási (100, 001) irányokkal. A megnyúlás jellege

pozitív. Optikai tengelyszög kicsiny (34— 40° körüli).

Színtelen. Peremeit néha kglcitburok fogja körül. Fénytörése magasabb
a kvarcénál.

A kontakt ásványoknak zónális elrendezdése figyelhet meg kívülról-

befelé haladólag : zoizit-, epidot-burok, majd dús kordierit-sávok után a zárvá-

nyok belsejében biotit, plagioklász, kevés barna amfibolfoszlány következik.

A wollasztonit mindig a küls peremen jelenik meg kvarc- és kalcitdús környe-
zetben.

Magas fénytörésü /corimdszemcsék elszórtan fordulnak el a bels érint-

kezési zónákban. Halványkék színk és igen gyönge pleokroizmusuk is észlel-

het.
S z i 1 1 i m a n i t a Nagysomhegy és Ágasvölgy andezitjeinek zárványaiban

fordul el. Kéveszer, szétágazó halmazokat alkot, bséges kordierit kíséretében.

Sárgás, barnásfehér. A rostok megnyúlási jellege pozitív. Optikai tengelysík

párhuzamos a 010 szerinti hasadással. Helyenként fibrolitszer szövedéket

alkot. Schafarzik ilyen nemezszer megjelenést a pilismaróti zárványban ész-

lelt. Pleonaszt zöld szemcsékben, zoizit és hipersztén az érintkezési sávban for-

dul el.

Kristályos mészk és dolomit. A Dunazughegység-i zárvá-

nyok másik nagy csoportját többé-kevésbbé átkristályosodott mészk és dolomit

alkotja. A pilisszentlászlói Öreg-Paphegy, Pálbükki, pomázi Holdvilágárok és

a dömösi Ágasvölgy andezitjeiben fordulnak el.

Méretük különböz : < 1 mm-tl 5 cm-ig minden nagyságban megtalál-

hatók. Túlnyomórészben szögletesek, de bázisosabb andezitekben legömbölyö-

döttek s széleiken rezorbeáltak.

Színük szürke, sárgászöld, fehér, rózsaszín, sok átmeneti árnyalatban.

Néha y2 cm-es kontakt-udvar határolja.

Az eredeti karbonátkzet szerkezetében átalakult. A kristályok a zárványok
peremein viszonylag nagyobbak. Általában izometrikus szemcsék. Idiomorf

kifejldésükhöz nem állott rendelkezésükre szabad tér, csak egyes üregek mentén,
melybe belenttek. A zárványok belseje egyönteten kalcitszemcsék halmazá-

ból áll, de szélesebb-keskenyebb érintkezési zónákban bven találunk epidotot,

labradorsorú plagioklászt, zömök diopszid kristályokat és ritkábban wollastonit-

lemezeket. A pórusokat kibélel kvarc utólagos beszivárgás útján jutott a k-
zetekbe. Helyenként ezekben, 20—30 n-os, zegzúgos réstöltelékként jelenik meg.

Agyagos szennyezdésük anyagából a Pálbükk-i zárványokban kordierit és

andaluzit is megjelenik. A plagioklászok kaolinosan bomlottak, csak küls
savanyúbb keretük üde. A bezáró hiperszténamfibolandezit amfibolkristálya

a kontakt udvarban epidottá és vasérccé bomlott szét. Valószínleg utólagos

beszüremkedés útján kalcit járja át elsdleges ásványok repedéseit és üregeit.

A wollasztonit 001 lap szerint táblás lemezeket alkot, melyeket 100 és 001

lap-menti hasadásvonalak szabdalnak szét.

K v a r c i t. Ritkábban fordulnak el a Nagysomhegy, visegrádi Nagy-
villám és Pilisszentkereszt andezitjeiben. Fehér, lilásszürke vagy sárgásbarna

kvarckristályok halmazából állanak. Az átlag 1—5 cm átmérj zárványokat

néha y2 cm-es világosabb, üvegdús, itt-ott mikrofelzites udvar szegélyezi.
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Nagymérték átkristályosodásuk amellett szól, hogy nagyobb mélységek
kvarcdús homokkövét alakította át a magas hmérséklet magma. Legdurvább-
szem a pilisszentkereszti andezitek kvarcitzárványa, ami nyilván mélyenb
szintbl származik. Legömbölyödött alakjukból konglomerátra következtet-

hetünk.

Meszes-homokos üledékre utalnak azok a sr, mikrogránitos
szövet zárványok, melyekben az uralkodó kvarchalmazok közeit kalcit tölti ki

foltos-pásztás összefonódásban. A sok apró zoizit és haragoszöld epidot is sávok-
ban helyezkedik el, fként a kontakt zónában.

Szádeczky fekete agyagpala-zárványt is említ a szobi Sághhegy andezit-

jébl. Nem lehetetlen, hogy ez kevésbbé metamorfizált változata az eredeti

idsebb agyagkzetnek, mely erteljesebb érintkezési hatások kapcsán a már
ismertetett kordierit-andaluzit-szírtek anyagát szolgáltatta.

Kristályos palák

Aránylag kisméret (0.5—2 cm) zárványdarabok, melyeket széles érint-

kezési udvar szegélyez. A magmatikus-rezorpciónak csaknem áldozatul esett

zárványok egy része határozottan nagjmbb mélységbl felszakított gnájsz.

Túlnyomó részük azonban anyaghozzájárulással átalakult üledék, fként agyag
vagy agyagpala. Ez utóbbiak fokozottabb mértékben átkristályosodtak s bennük
kordierit, korund, gránát keletkezett az adott kedvez termodinamikai viszo-

nyok között.

A hegységbl régebben ismertetett (Szabó, Koch) kordierites, gnájsz-zárvá-

nyok nem elsdleges kzetek, hanem kontakt metamorfizált agyagdús üledékek.

A palás szerkezetben az eredeti üledék lemezes struktúrája tükrözdik, amit az

érintkezési ásványok zónális elrendezdése is kifejezettebbé tesz.

Gnájsz. Egyedül az Ágasvölgyi andezitek zárványaiban található, 0.5— 1

cm-es, csaknem teljesen asszimilált kzetdarab, ami közelebbi vizsgálatnál orto-

gnájsznak bizonyult. A földpát részben albitsovú plagioklász, részben kaolino-

sodott ortoklász. A biotit-foszlányok ersen kloritosodtak s a palásság síkjába

rendezdtek el. A kvarc xenomorf szemcsékben hosszirányával a nyomásra mer-
legesen helyezkedett el. Al-ásványokat, mint érintkezési termékeket, nem tar-

talmaznak.

Amfibolit és csillámpala. A Dunazughegység Ny-i szárnyának kzeteiben
találhatók

;
zöldesfekete vagy barnásszürke zárványok. Uralkodólag biotitból,

amfibolból és plagioklászból állanak. Kevés érc, fként a barna amfibolok belse-

jében jelenik meg. A kvarcszemek elszórtan fekszenek.

A Paprét andezitjébl származó zárványban az amfibol sr, nemezszerü

szövedéket alkot. Kevés biotit is megállapítható. A földpát néha mikroklin-

rácsos. Kevés zirkon a biotitban pleokroos-udvarral jelenik meg
; apatit a föld-

pátok belsejében fordul el, amelyek nagymértékben szericitesedtek. A kontakt-

udvarban apró kordierit is felismerhet.

A Pálbükk csillámpala-zárványában bséges klorít jelenik meg. A szélek

nagymértékben rezorbeálódtak. Az érintkezés sávjában zoizit és zöld epidot

is elfordul.

Szarüszirt. Pálbükk és Pilismarót zárványai rendkívül sr szövetek

(0.1 mm-nél). A bséges kvarcon és plagioklász-földpáton kívül nagyobb szem-

csékben epidot, zoizit ismerhet fel, melyek fleg ércszemek közelében helyez-

kednek el. Az eredeti üledék homokos-agyag lehetett, amely csak rövid ideig

állott érintkezési hatás alatt A Lepence-patakmenti szaruszirtzárványok durvább-
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szemek és a kontakt-udvarban apró kordierit, átsztt ikrekben andaluzit is

megjelenik. Üregek belsejét néha tridimit béleli. Elhintve apró gránátszemeket

is találunk.

Az érintkezési udvarok jellemzése

A Dunazúghegység andezitzárványainak kzettani áttekintése a kontakt-

határok kialakulásának sok érdekes módozatára is fényt derít. A sávok
méreteinek, anyagi és ásványos összetételének adatai végs fokon a magma
termodinamikai hatóerejére s a leszakított kzetfajták minségére is rávilágí-

tanak.

Kétségtelen, hogy zárványok különböz mélységbl származnak s ennek
megfelelen módosulnak a peremek kontaktusának kialakulási feltételei is. Hosz-
szabb ideig tartó, magasabb hmérsék melletti hatásnál a zárvány szélei foszlá-

nyosak, rojtozottak s anyaguk fokozatosan elkeveredik a bezáró andezitmagma
anyagával. Az érintkezési ásványok kiképzdései is ebben az anyagkeveredésben
tükrözdnek. Ha tehát kontakt-zóna kialakul, ez azt jelenti, hogy a magma
rezorbeáll anyagot a bezárt idegen kzetbl s a kontakt ásványok változatai

ezt az új összetételt képviselik. A henergia kívülrl halad befelé s bizonyos

késéssel követi az anyagvándorlás. Ezért találunk olyan zárványokat, melyek-

nek belsejében anyagi befolyásolás nem történt, csak a hhatás következményei
jelentkeznek, átkristályosodás alakjában.

A nagyobb mélységbl felszakított kzetdarabok (gránit, gnájsz, amfibolit

stb.) sokszor csak roncsokban maradtak meg. Nagyrészüket már magába olvasz-

totta a felnyomuló magas hmérséklet magma. Az asszimiláció folyamatait,

sok zárvány peremén lépésrl-lépésre követhetjük: a szögletes daraboktól

a foszlányos, sávosan elkevered részletekig, ahol már sokszor csak a reakció-

termékekbl következtethetünk a zárvány eredeti anyagára.

A felszín közelébl letördelt darabokat már nem, vagy alig kíséri érintke-

zési udvar, ami a magma hmérsékének s a nyomásnak ers lecsökkenését s ásványi

képzk hiányát is jelenti.

A magmák termodinamikai átalakító hatására legérzékenyebben az agyag-

dús és meszes-dolomitos üledékek reagáltak. Ezeknél a kontakthatás úgyszólván

az egész zárványdarabra kiterjedt. Teljes metamorfózisukat az érintkezési ásvá-

nyok egyenletes és változatos kifejldése jellemzi. Ide sorolhatók a kordierit-

és andaluzit-szirtek tagjai, valamint a gránátos sztomolitok is.

A legszembetnbb reakciók a zárványdarabok peremén játszódnak le.

E folyamatokban részben a magma, részben az idegen kzetek reaktivált ásvány-
képzi is részt vesznek. A körkörösen elrendezd biotit- és amfibolsorok az

átalakító folyamatok magas hmérsékletére, nagy nyomására és gáznem alkat-

részek jelenlétére vallanak. A kontakt-udvar gyakran többszörös burokból tev-
dik össze. E burkok a hmérsék különböz fokozatait képviselik. Magasabb
hn epidot-, zoizitfajták, kordierit, andaluzit, szillimanit, gránát, majd hidroxil-

tartalmú szilikátok, amfibolok és biotit kristályosodik ki. A zárványok víztar-

talma alacsonyabb hn kloritok,' szerpentinek és különösen az üregeket kitölt

vagy bélel színes (sárga, zöld, barna, vörös) gélek alakjában nyer lekötést.

A zárványok magmatektonikai jelentsége.

A Dunazúghegység-i andezitek zárványainak vizsgálata nemcsak kzettan-
szempontból érdekes és tanulságos, hanem a mélységi, magmatektonikai viszo-

nyok kiértékelésére is alkalmas és támpontokat nyújt.
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1. Tudomást szerzünk zárványok révén a vulkánikus terület alatt fekv
földkéregrész felépítésérl, a különböz képzdmények szintbeli elhelyezkedésé-

rl s a magmaaktivitás méreteirl.

Nagyobb feltárások zárványai — tapasztalat szerint — fordított sorrendben
helyezkednek el a felszínre ömlött lávatömegekben. A legfels szintek
kzetét a feltárások alján találjuk meg s legfelül
foglalnak helyet a legmélyebb szintekbl leszakí-
tott zárványdarabok, melyeket a kitörések utolsó
fázisát jelz lávaömlések dinamikai ereje emelt a

magasba.
Andezitjeinkben úgyszólván valamennyi mélységi formáció kzetét meg-

találjuk, a gránittól és kristályos paláktól az oligocén emelet üledékcsoportjáig.

Utóbbi mélyfúrásaink az Alföld peremén több helyen kristályos palákat,

mészkövet, agyagpalát, homokkövet, konglomerátumot (11) ütöttek meg, külön-

böz mélységekben. Ez összhangzásban áll a Dunazúghegység alatt elhelyez-

ked kéregrész kzettani felépítésével is. A zárványok túlnyomó részének agyag-
palára és mészk-dolomitra utaló anyagi és ásványos összetétele azt a feltevést

ersíti meg, hogy az eruptivus terület mélyebbszínti talapzatát az shegységre
települt mezoos és paleogén üledékek alkotják. Az a tény, hogy a zárványok
nagy részén csak peremi kontakt hatás észlelhet,
anyagi hozzájárulás nélkül, amellett szól, hogy nem
származnak túl nagy mélységbl, illetleg, hogy csak
azok a letördelt idegen kzetdarabok maradtak meg,
melyeknek teljes beolvasztására és áthasonítására
az adott mélységi viszonyok miatt, nem kerülhetett
sor. Minden mélyebbrl származó zárvány anyaga elvegyült a nagyaktivitású

magma olvasztótégelyében és minden magasabb szintbl ered kzetzárványon
csak kismérték kontakthatás vagy annak teljes hiánya
észlelhet.

A kzetekben szerepl zárványok tehát bizonyos magmabeli energia-inter-

vallumot képviselnek, amelyen felül fizikailag eltnnek s amelyen alul, szinte

átalakulás nélkül, maradnak fenn.

A kontaktásványok mindig a mélységek termodinamikai függ-

vényeként jelentkez törvényszerségek szerint alakulnak ki : a vízmentes vagy
hidroxiltartalmú szilikátok képzdésénél kapcsolódó elemek térigénye
s a magma hidroxiltartalma is dönt szerepet játszik. Ez határozza

meg a gránát, biotit, amfibol vagy az Al-ásványok közül kordierit-andaluzit-

szillimanit, korund, továbbá epidot- és zoizitváltozatok megjelenését, arányát

és sorrendjét.

2. A zárványok peremén észlelhet kontakthatások s ezzel összefügg
rezorpciós tünetek alapján megállapítható a beolvasztás mértéke s ebbl a fel-

nyomuló magma hmérsékére is következtetés vonható.

A felületre öml lávák hmérsékét igen sok esetben megmérték már. A
Vezuvé átlag 1040—1120°, Etnáé 1063— 1232°, Vuikanellóé 1800°, Strombolié

1207°, Krakataué 880° C. Ha feltesszük, hogy a lávák átlagos felszíni hje 1000—
1200° C, következik, hogy nagyobb mélységben jóval magasabb. A bazaltzóna

hmérsékletét bizonyos megfontolások alapján 2000°-ra értékelik. A felnyo-

muló magma a hideg kéregfallal történ érintkezésnél, különösen a felszín köze-

lében hl le rohamosan, de így is megmarad 1200° C határán. Az rszentmiklósi,

városligeti mélyfúrások adatai szerint a triász alaphegység átlag 900—1000 m
mélységre zökkent. Ha tudjuk, hogy pl. a kalcit 1000 atm. nyomáson már 1340°
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C-on megolvad s a kordierit-szillimanit-andaluzit 1400— 1500°-on kiválik, akkor

feltehet, hogy a magma 1000 m-es mélységben, többezer atmoszféra nyomáson
még mindig 1400—1500° C hmérséklettel rendelkezett. A felszínre törekv
magma, víztartalmú kzetek között, 3— 400°-t hl le, vagyis 100 m-enként

átlag 30—40 fokot. 1000 m körüli mélységben még megvolt
tehát termodinamikai adottsága a hoz, hogy az alap-
hegység kzeteibl kisebb-nagyobb darabokat anyag-
hozzájárulás útján vagy anélkül, pusztán hhatásá-
val átalakítson, esetleg többé-kevésbbé asszimilál-
j
o n. Beolvasztó ereje függ természetesen tömegétl, adott eredeti hjétl,

az uralkodó nyomásviszonyoktól s az érintett idegen kzetek minségétl és

hmérsékétl.

A megvizsgált zárványok azt igazolják, hogy a magma ebben az átlag 1000

m-es mélységben már nem mindig volt képes teljes beolvasztásra, csak métá-
in o r f i z á 1 ó ereje maradt meg, a mélység viszonyoknak
megfelel asszimilációs tényezk függvényeként. A
felszín közelébl származó zárványokon már a kontakt hatás is hiányzik. A több-

ezer méteres mélységben bekebelezett kzetdarabokat viszont teljesen magába
olvasztotta.

Sok függ a magmák kovasav- és gáztartalmától. Bázikus

magmák jóval 1000° alatt a felszínen még folyékonyak, viszont savanyúak
már 1200°-on viszkózusak, nyúlónfolyósak. Viszonylag savanyúbb
magmák hajlamosabbak zárványfelvételre s ers bels
súrlódásuk s alacsonyabb hmérsékük miatt képte-
lenek a leszakított zárványok áthasonítására. Ezért

találunk aránylag több zárványt a Pálbükk-i világos amfibolandezitben, mint

a sötét piroxénandezitekben.

3. A rezorpció fokozataiból a zárványként szerepl kzet fekvhelyének
mélységére, valamint a magmafelnyomulás ütemére is következtetést

vonhatunk. Lassan felható magma hosszabb ideig áll kapcsolatban a beolvasz-

tandó kzetdarabbal s mélységi energiakészletével beolvasztani képes. Késbbi
kitörések anyaga már elkészített úton halad felfelé, nincs szüksége a feljutás-

hoz nagy erfeszítésre, tehát viszonylag gyorsan, peremi kontaktmetamorfizmus
árán felszínre jut a magmába hullott zárványdarab.

A Dunazúghegység elször felszínre ömlött savanyú, gránátos biotit, vala-

mint biotitamfibolandezitjei aránytalanul több zárványt tartalmaznak, mint
a késbbi piroxénandezitek. A csaknem teljesen asszimilált kristályospala és

gránitzárványok a magma 1500° C-nál magasabb hmérsékére, tehát 1000 m-nél
nagyobb mélységére utalnak, ahol adott fizikokémiai viszonyok között még a

földpátot, kvarcot is beolvasztani képesek.

4. Azonos kzetzárványok megközelítleg azonos mély-
ségbl jutottak a mozgó magmába, amit igazol a szegélyek átalakulásának

hasonló mértéke is. Ha azonos kzetzárványokon eltér kontakt jelenségeket

figyelhetünk meg intenzitás szempontjából, akkor a jobban átalakultak viszonylag

nagyobb mélységbl jutottak a magmába, mint a kevésbbé átalakultak. Tehát
a kzetkomplexum vastagságáról is képet nyújtanak.

Feltn, hogy a Pálbükk-i kbánya nagy feltárásában a kordierit- és anda-

luzitszirt-zárványok közel azonos szintben helyezkednek el. Alattuk csupa mészk-
dolomitos, felettük kristályos-palazárványok foglalnak helyet, amelyek jóval

kisebb méretek, néha csak elmosódó perem roncsokban találhatók meg.
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100—200 m-es vastagságnak megfelel 40— 80°-os hmérsékkülönbség
lényegesen mélyebbreható változást fog elidézni, azonos kzetdarabok pere-

mein is. A mélység arányos a beolvasztási folyamatok
idejével, tehát a felnyomulás ütemével s a magmá-
nak e szintben rendelkezésre álló termodinamikai
hatásfokával.

5. Nagyobb feltárások zárványainak elhelyezkedésébl a mélyszerke-
zeti felépítés is kiértékelhet. A Dunazúghegység és Börzsöny szinte

egyez zárványminsége kétségtelenül amellett szól, hogy a mélyszerkezeti
viszonyok azonosak vagy legalább is közelállók. A neogén és paleogén üledék-

csoport alatt a mezozoikum jelentkezik mészk-dolomit-pala-homokkzárványai-
val, mélyebb szintben pedig kristályos palákból, intruzív kzetekbl álló shegység
foglal helyet.

6. A kontakt udvarok tüzetesebb minségi és mennyiségi vizsgá-

latából következtetés vonható bizonyos mélységi vegyi folyamatokra s a magma-
tikus gzök és gázok szerepére.

A zárványokból kizött gázok sok esetben likacsossá változtatják

az érintkezés sávjait s különböz reakciótermékek jönnek létre, melyek a kelet-

kezett üregeket bélelik vagy kitöltik. A Dunazúghegység-i zárványvizsgálatok
azt a feltevést teszik valószínvé, hogy a letördelt kzetdarabok nem származ-
hatnak korlátlan, hanem csak bizonyos, szkebb határok közötti mélységbl,
ahol a magma hmérséke 2000° C alá csökkent. Ez a hhatás s az ennek megfelel
1500—1000 m-es mélység alkalmas kontakthatások elidézésére is. Ott, ahol

optimális h- és nyomásviszonyok s krisztallizatorok vannak együtt. A felszín

közelében .egyrészt a magmatikus gázok elvesztése, másrészt a hideg kzetfalak
víztartalmának abszorpciója a magma rohamos lehlésére vezet s csak fizikai

hatása érvényesül. E magasságban kontakt-udvar már nem képzdik.
7. Minél fiatalabb valamely kiömlési kzet, annál többféle zárványt tartal-

mazhat. A Dunazúghegység hiperszténamfibol-andezitjei emel-

kednek ki e szempontból, amelyek már elz kitörések kzetdarabjait is mindig
tartalmazzák.

Általános jelleg következtetésekre csak ott nyerhetünk kell számú tám-

pontot, ahol — mint a Dunazúghegység mély patakmedreiben is — a hegységet

úgyszólván talapzatáig feltárták az eróziós folyamatok.

A zárványfajták megoszlásának tanulmányozása arra az érdekes ered-

ményre vezetett, h'ogy a hegység Ny-i peremén mészk-dolomitra utaló kontakt-

termékek, tufákban alig átalakult mészk- és dolomitzárványok uralkodnak,

de megjelennek alárendelten, különösen a magasabb szintekben kristályospalák

és mélységi kzetek darabjai is.

A központi területen, Pilisszentlászló—Dömös—Pilismarót háromszögében

s folytatólag a Börzsönyben kordierit-andaluzitdús szaruszírtek veszik át a vezet
szerepet, kevésbbé átalakult agyagos kzetekkel.

A K-i és DK-i peremek andezitjeiben feltn sok a homokk, konglome-

rátumzárvány, illetleg az ezek átalakulása révén képzdött kvarcit. Alárendel-

ten agyag és márga is megjelenik, legtöbbször rezorbeált szél roncsokban.

Irodalom.
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BcKpan.ieiiHUKii angeaHTOB hs rop Hynaayr

3. JI e h a e n

Abtop H3garaeT cboh neTporpaiJmqecKHe nccJiegOBaHHH npon3BeneHHue Ha
ange3HTax pafioHa rop JHyHa3yr.. BKpanjieHHHKH aHge3HTOB mohcho pa3geJiHT& Ha
3 rpynnbi : H3Bep>KeHHbie, cenHMeHTapHbie h MeTaMop(J)H3npoBaHHbie. Pa3Mepu h
xapaKTep KOHTaKTOBoro gBopija noKaiKeT HaM TepMOHHHaMHuecKyio CHJiy nogHH-
MaiomeiíCH MarMbi. C noMomio BKpamieHHHKOB bo3moh<ho npegCTaBiiTb cee neTpo-
rpatJmqecKoe cTpoeHHe uacxn 3eMHoii Kopu, HaxogHineftcH nog gaHHbiM apynTHBHbiM
pahoiioM. TíiyoKHe ypeHHH nogTBep acgaJiH 3th npegCTaBJieHHH. BoraTbie b KpeM-
HeKiicJioTbi aHae3HTbi conep»;aioT ojibiue BKpanJieHHHKOB ueM ocHOBHbie. Pa3Jinq-
Hue cTeneHH pacnjiaBJieHHH BKpamieHHHKOB tobopht o rjiybiHHHx oöcTaHOBKax,
TeMnax nonbeiwa, o pojiH MarMaTHuecKHx ra30B h t. g.

Inclusions des andésites des monts de la boucle du Danube et leur signifi-

cation magmatectonique

pár Endre Lengyel

Les inclusions des massés effusives de la Hongrie ont fait l’objet de l’étude

de plusieurs auteurs. L’auteur de cette étude s’occupe, outre la description

pétrographique des diverses inclusions de la montagne de Szentendre—Visegrád,
aussi de la mise en va'eur de leur signification magmatectonique.

La montée des laves acides exige un effort considérable á cause de leur

grande viscosité. Elles détachent des piéces plus ou moins grandes des roches

avec lesquelles elles entrent en contact, elles les transforment ensuite selon leurs

conditions thermodynamiques, ou elles les absorbent plus ou moins pár la fonté.

C’est pourquoi les inclusions sont plus fréquents dans les roches des magmas
acides, que dans celles des magmas basiques.

Les inclusions viennent de profondeurs variables et pár conséquent elles

sont formées en partié pár des roches éruptives, en partié pár des schistes cristal-

lins et des roches sédimentaires. L’abondance des sédiments argileux méta-

morphosés riches en cordiérite — andaluzite — sillimanite est frappant.

L’énergie thermique pénétre du dehors au dedans et la transformation de

la matiére, ainsi que l’action réciproque des composés avoisinants, la suivent

avec un certain retard. Les dimensions et la composition des aires de contact

se forment selon les lois de la thermodynamique. Les fragments de roches prove-

nant d’une grande profonder (gránit, gneiss, amfibolites) sont bordés d’une

ceinture de contact large et, souvent, ils ne sont conservés qu’en fragments. Dans
d’autres cas les produits de la réaction s’entrelacent dans toute le masse de l’in-

9Földtani Közlöny LXXXI. 4— 6.
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clusion. L’effet transformaat des magmas se voit surtout sur les sédiments

riches en argile et les sédiments calcaires-dolomitiques.

Les inclusions nous renseignent sur la construction de la partié de l’écorce

terrestre située en dessous du terrain volcanique, sur la différentiation en hori-

zons des diverses formations, ainsi que sur le degré de l’activité du magma.
L’on trouve les roches des horizons supérieurs au bas des ravins sillonnant

la montagne ; les inclusions arrachées des horizons les plus profonds, qu’a sou-

levées la force dynamique des derniéres effusions paroxismales, se piacent tout

en haut.

Au point de vue pétrographique les inclusions concordent avec les données

des derniers sondages profonds et avec la construction de la partié de^l’écorce

terrestre du voisinage.

Aux bords des inclusions on trouve toute une série de minéraux de contact.

Lors de la formation de silicates anhydres ou hydratés la teneur en hydroxyle

du magma joue aussi un rle décisif, de mérne que les exigeances spatiales des

éléments en jeu. Les effets de contact et les phénoménes de résorption, obser-

vables aux bords, nous renseignent sur l’intensité de la fonté, ce qui permet des

conclusions concernant la température du magma ascendant.

Un magma qui monte lentement reste plus longtemps en contact avec le

fragment de roche arraché, qu’un magma qui monte rapidement. Ainsi les degrés

de la résorption et de l’assimilation nous permettent de conclure á l’allure de la

montée du magma. Les fragments identiques sont parvenus dans le magma
dans une profondeur identique, cela est confirmé aussi pár la formation identique

des zones de contact. Une aire de contact différente indique des situations

différentes de profondeur de la mérne roche.

Les gaz expulsés des inclusions rendent souvent poreuses les bandes de con-

tact, dans lesquelles les cavités sont doublées de différents produits de réaction.

Prés de la surface le magma se refroidit rapidement, d’une part á cause de la

perte de ses constituants volatils, d’autre part pár l’adsorption de l’eau des parois

des roches froides, et ainsi seul són effet physique se manifeste. II ne se forme

pás d’aire de contact.

Plus une masse effusive est jeune, plus elle peut contenir d’espéces d’in-

clusions. L’on ne peut arriver á une conclusion générale que Iá ou l’érosion a

découvert la montagne jusqu’á sa base en beaucoup d’endroits, comme c’est

le cas aussi dans la montagne de Szentendre— Visegrád.



131

Hámor környékének triász rétegei

Balogh Kálmán.

(I— II. melléklet.)

Az áll. Földtani Intézet igazgatósága lehetvé tette, hogy — Pantó Gáborral

együtt — mszeres térképezéssel, részleteiben is tisztázhassuk a bükki triász

rudabányai mintára módosított rétegsorrendjét (7). Kiindulásul Hámor és Diós-

gyr környékét választottuk, amelynek pompás harántfeltárásaiban a képzd-
mények teljessége figyelhet meg.

Alsó-triász

Campili emelet. A terület legidsebb — campili — rétegei hol lapo-

sabb, hol meredekebb hajlással, általában mindenütt ÉK felé dlnek. A hámori
mút mentén azonban az egyöntet település rétegcsoport szimmetrikus össze-

tétele állapítható meg. A Zsófia-toronyhoz vezet ösvény kiágazásánál lev —
fehér kvarcerekkel is átjárt — zöldes agyagpala látszólagos fekvjében u. i.

—
tehát Lillafüred felé — ugyanazt a rétegegymásutánt észlelhetjük, amelyet a

fed — tehát a »hámori elágazás« — felé haladva láthatunk. A barnás vagy
szürkés, néha oolitos mészk és zöldes agyagpala váltakozása fölfelé karbonátban

egyre dúsul, a legfels mészkrétegek közé pedig néhány sötétszürke, esetleg

világos dolomitréteg iktatódik. Utóbbiak mintegy az alsó-anisusi dolomit el-
hírnökei.

A rétegcsoport mélyebb része kövületmentes ; hieroglifák (a Puskaporostól

DNy-ra) és csigaálmeiszetek (a hámori mút 61. km-kövétl Ny felé, a 15—28. m
közt) csupán a legfels szintekben fordulnak el. A Palotaszálló tszomszéd-
ságában, Myophoria cf. costata Zenk. társaságában talált, kissé elnyomott, de

héjas Naticellák a Gömöri-Karszt kétségtelen fels-campili lelhelyein elfor-

duló változattal (Naticella costata Münst. var. seminuda var. n.) tökéletesen

megegyeznek.

A bükki alsó-triász meszes tagjainak a seisi emeletbe sorolása már kzet-
tani kifejldésük alapján sem látszik indokoltnak. Az irodalomban (2, 3) a Bál-

ványosról, az Ablakosk mészkszikláiból, Bánkútról említett kövületek több-

sége a seisi és campili emeletben egyaránt elfordul, kizárólag seisi fajok azon-

ban nincsenek közöttük.

A valódi campili rétegeken elvétve vannak szarukszer kimállások (pl. a

LÁEV puskaporosi megállójától D-re és DNy-ra ; a Hámori-tó DNy-i oldalán).

Az egyenetlen, szálkás törés, sokszor oolitos campili mészk, a fekete színt

sohasem mutató, zöld és zöldesszürke campili pala legtöbbször könnyen megkülön-

böztethet a megfelel ladini képzdményektl. Az irodalom (3, 5, 6) eltér meg-

állapításokra támaszkodó kormeghatározásai tévesek.

9 *



132

Középso-tirász

Alsó-anisusi emelet. A Hámori-tó partjain, a campili rétegek

látszólagos fekvjében, réteges, szürke, tömött, olykor cukorszövet dolomit

van, amely a LÁÉV-alagutaktól K felé a
-<J>-

554 lejtjére húzódik ; egy elszakí-

tott és alaposan összezúzott röge a Puskaporost alkotja. Kisebb-nagyobb, kihen-

gerelt foszlányai a Dolka-gerinc mentén követhetk. Vonulata a campili-rétegek

kibúvásait mintegy körülzárja. Anyagát tekintve a Rudabányai-hegység szürke-

sötétszürke dolomitjával egyezik. Több ponton simahéjú Natica-féléket tartal-

maz, amelyeket régebben tévesen azonosítottak a campili emeletbeli Naticella

subtilistriata FRECH-hel (2). Ennek folytán a dolomitösszlet alsó-triászba sorolá-

sának slénytani indítékai, megsznnek.
A rideg dolomit s a mozgékonyabb campili rétegek határfelülete hullámos ;

a két képzdmény közti elmozdulásokról tanúskodik a dolomit zúzottsága s a

palák gyüredezettsége is az érintkezésen. E jelenségek oka a képzdmények át-

buktatását okozó erhatás (v. ö. 134. old.).

Középs-anisusi emelet. A dolomitvonulatot, a Savós-völgytl

a Puskaporos É-i nyergéig s a Dolka mentén, eruptív vonulat kíséri. Koráról

jelenleg csak feltevéseink vannak. Mindenesetre mezozói. Tufaeredet részletei

az adott település mellett triásznál fiatalabb korát kizárják. Fekv kzetén
érintkezési hatásokat eddig nem találtunk. A fedt alkotó világos mészk lemezei

közé injiciált s ráadásul utólag ki is hengerldött eruptív csíkok csupán a Válint-

keresztnél ismeretesek. Ezek azt bizonyítják, hogy a vulkáni tevékenység még
az anisusi mészkképzdés megindulásakor is tartott. A nyilván jóval késbb
kialakult szerkezeti keretben, vonulatszeren megjelen eruptivumot mindezek
figyelembevételével anisusi közbetelepülésnek vehetjük. Azzal is számolhatunk
azonban, hogy anisusi korú tufarészleteit ladini korú kzettelérek törték át.

Fels-anisusi emelet. Az anisusi eruptivumokat D-en és K-en
a Szt.-István-lápa—Fehérk— Gulicska túlnyomóan világosszín, olykor szürkés

vagy rózsás árnyalatú, tömött, réteges mészköveinek sávja szegélyezi, amely
a Puskaporos kJ)- 363 ladini paláktól határolt rögöcskéiben megszakad. A Szinva

alsó szurdokától a Szeletára húzódik fel egy nagyobb röge, azon túl már csak

foszlányokban nyomozható tovább. K-i irányban hosszabb — Diósgyrig nyúló

—
,
fokozatosan keskenyed vonulatot formál. Csupán algaszer átmetszetek,

a 391.3 környékén Retzia-szer brachiopoda-töredékek találhatók benne. A
Szt.-István-lápa É-i oldalától kezdve szarukgumók, st vörhenyes kovapalák
tarkítják mészkvonulatunk Ny-i részének a fekv eruptivumokkal érintkez
sávját. A rétegcsoport magasabb része viszont — a ladinba való átmenet köze-

lében — fehér, cukorszövet dolomitlencséket tartalmaz (Fényesk-völgy, Fehér-

kövi-kilátó, lillafüred-fehérklápai ösvény).

A Fehérkövi-kilátótól K-re es részeken a világos mészk településviszonyai

egy álló red záródásának megfelelek, a Gulicskától K-re a redtengely lassú

alámerülése állapítható meg. A Fehérkövi-kilátótól Ny-ra ellenben a déli red-
szárny rétegei is É felé dlnek : a red tehát D felé át van buktatva. Az átbuk-

tatottságot az anisusi-ladini határ kzetegymásutánja is igazolja : a K-en még
álló red É-i és D-i szárnyában elbb világos dolomitlencsék, közvetlenül a hatá-

ron pedig szarukgumók jelentkeznek a világos mészkpadokban ;
a fed felé

a mészk lemezessé, majd sötétszínvé válik, késbb fekete agyagpala iktatódik

közéje (legszebb feltárása a Fényesk-völgyben). A lillafüred-fehérklápai

ösvényen ugyanezt a fokozatos átmenetet fordított sorrendben kapjuk. — A nagy-

szer lillafüredi feltárások mellett lebecsültük a szerényebb, de jellemzbb diós-
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gyrieket : lényegileg ez volt az oka annak, hogy a ladini palacsoportot idáig —
minden kzettani különbsége ellenére is — alsó-triászkorinak gondoltuk (3, 5, 6).

Ladini emelet. Mélyebb részét szaruköves, sötét mészklemezek
és sötét agyagpala váltakozása tölti ki, amelyben sárgásbarna, préselt, tufás

homokk is elfordul. (Legszebb feltárásai a Fényesk-völgyben és a Lilla-szálló

táján, a völgy baloldalán vannak.) Egy É-i és egy D-i vonulatot formál, amelyek
a diósgyri Vár-tetn és Gamócán egyesülnek. Települése az É-i vonulatban

s a D-i vonulat K-i felében — a helyi gyüredezettségtl eltekintve — rendes,

a D-i vonulat Ny-i részén átbuktatott. Szerves maradványok nélkül korát csak

a települési helyzete rögzíti.

A palacsoport fedjében helyenként világos, másutt szaruköves sötét mész-
kvel váltakozó, szürke- vagy világosszín, durvaszemcsés dolomit van, amely
a Vesszs-völgy— Hegyestet— Vaskapu— Vártet vonalában sorakozó rögöket

alkot a palák és a ladini eruptivumok határán. A Vártet D-i és É-i részén nem
lehet ket elválasztani a sötét palacsoporttól, másutt azonban (pl. a Hegyestet
és Vaskapu rögeiben) élesen elkülönülnek attól (világos, olykor rózsaszínes vagy
barnás mészk ; világos dolomit). — Durvább szemcséj dolomitpadok a Lusta-

völgy torkolata táján s a D-i Bükkben gyakori kíséri a szaruköves ladini mészk-
csoportnak. A Vesszs-völgy torkolatától É-ra lev istálló mögött is jól látszik,

hogy tárgyalt vonulatunknak a palacsoportból kifejld dolomitja s a közbetele-

pül mészkövek egyaránt szarukövesek. E képzdményeknek a garadnavölgyi

kövületes és másszövet dolomitokkal való összevonása tehát indokolatlan volt

(6). Ugyanezt mondhatjuk a Dolka 479.6 /\,-tól É-ra lev, szaruköves mészk-
közbetelepülésekkel tarkított, szürke dolomitról is, amely a sötét palák É-i

vonulatának folytatásába illeszkedik (6). (É-on egyébként csak a Várhegy É-i

lejtjén van meg a dolomit.)

A dolomitos rétegcsoport egyenltlen elterjedése ladini vonulataink külön-

böz kifejldését mutatja
;
bár az is lehetséges, hogy e különbségeknek hegység-

szerkezeti okai vannak. Feltétlenül fáciesváltozást jelez a ladini eruptivumok el-

helyezkedésbeli különbsége : a hatalmas déli tufafelhalmozódással szemben az

É-i szárnyban csupán jelentéktelen ladini eruptiv-foltok vannak. A magasabb
ladin É-i vonulatában jól rétegzett, szaruköves, barnás-szürkés, olykor krino-

ideás mészk uralkodik, amelyben világosabb, szarukmentes padok is elfor-

dulnak (Kecskelyuk-barlang, Szinvavölgy). Hasonlóság alapján

ezzel párhuzamosíthatjuk a bükkszentkereszt- (új huta-) környéki szaruköves

mészkcsoportot és az ennek helyettesít fácieseként felfogható messzelátóhegyi—
mexikói-völgyi világos mészkvonulatot is. Ezt az is alátámasztja, hogy a már
említett ladini dolomitos vonulat egyes rögeinek kifejldése is a »magasabb
ladin« felé mutat átmenetet (Hegyestet, Vaskapu). A ladini tufa-

mészk váltakozás É-i öve késbbi szerkezeti mozgások következtében szétron-

csolódott ;
az eruptív vonulat D-i szegélyén azonban aránylag épen megmaradt

(mészklencsés diabáztufa, illetve tufaréteges, elszínezdött mészk a Száraz-

völgyben s a Messzelátó-hegy É-i oldalán). A nagy tufaszórás tehát a ladini

dolomit képzdése után, a fels-ladini mészk ülepedése közben zajlott le (8).

A hecjységszerkezet

A rétegtan átértékelésével a hegységszerkezeti kép is megváltozott. Ahol
eddig csupán meredeken egymásrahalmozódott pikkelyeket láttunk (4, 5), egy

nagyszabású boltozat körvonalai bontakoznak ki. A »boltozat« kifejezés persze

inkább csak az si alapformára vonatkozik, mert azt késbbi mozgások átalakí-



134

tották, részben szét is roncsolták. A különösen az É-i szárnyban feltn roncso

lódás a különböz mozgékonyságú rétegösszletek egyenetlen módon való össze-

torlódásával magyarázható, s az antiklinális Ny-i részének átbuktatásával lehet

kapcsolatban. Az É-ról D felé ható nyomóer tehát, amely boltozatunkat átbuk-

tatta, a boltozatszárnyakban másodlagos és másodrangú pikkelyezdést eredmé-
nyezett. A mozgásfelületek mindenütt igen meredekek, a pikkelyezdés erssége
a rideg mészk- és dolomit-, illetve a »képlékenyebb« pala- és tufaösszletek hatá-

rán legnagyobb. Erre utal — többek közt — a ladini dolomitos vonulat rögökre

szabdaltsága, a ladini palacsoport legmélyebb, szaruköves mészklemezeinek
sokszor kaotikus gyüredezettsége, s az É-i szárny különböz korú képzdményei-
nek érintkezése, a közbüls tagok teljes kimaradása mellett. — Boltozatunk

a Garadna-völgy mentén folytatódik tovább, magvában — az alsó-triászon

kívül — a fels-perm is felszínre kerül (3, 6). D-i, átbuktatott szárnya hosszan,

szinte teljes épségben nyomozható a Bükk-fennsík É-i peremén, É-i szárnya

azonban bonyolultan összepikkelyezett. K felé a boltozattengely némi hullámzás

után Diósgyrnél végleg alámerül. — Számos helyen É—D-i irányú horizontális

eltolódások bonyolítják a szerkezeti képet. Legszebb példájuk az antiklinális

K-i csücskének elmetszdése Diósgyrtl D-re.

Irodalom.

1. Schréter Z.: A borsod-hevesi Bükk-hegység K-i része. A m. k. Földt. Int.

évi jel. 1915-rl. — 2. Schréter Z.: A Bükk-hegység triászképzdményei. Föld-
tani Közi. 1935. — 3. Schréter Z.: A Bükk-hegység geológiája. Beszámoló a m. k.

Földt. Int. vitaüléseinek munk.-ról. 1943. 7. fz. — 4. Pávai—Vájná F.: A lilla-

füredi mélyfúrás története és geológiai viszonyai. Hidr. Közlöny. IX. 1929. —
5. Balogh K.: A Mávag diósgyri forrásfoglalása. Hidr. Közlöny. XXVII. 1947.—6. Schréter Z.: A Bükk-hegység kéziratos felvételi térképei. — 7. Balogh K.:
Az északmagyarországi triász rétegtana. Földt. Közlöny. 1950. — 8. Pantó G.:

Az eruptivumok földtani helyzete Diósgyr és Bükkszentkereszt között. Földtani
Közlöny, LXXX. 1951. 4—6.

reononmecKfte cTpoeHhe oKpywHocTö Xauop

K. B a ji o r

Abtop H3JiaraeT cboA CTpaTHrpa$HqecKHe HCCJienoBamiH npoHSBeneHHbie b

Topax Eiokk. CaMUMH nBepmiMH opa30BaHHHMH oh cmiTaeT 3eneHue cjiaHuu
(KaMmui). BBepx noereneHHo hpohbjihiotch onee H3BeCTKOBHCTue noponu. TIpo-
nnacTKH hojiomhtob nepexonnr b enmmü ropn30HT nonoMHTa (hhikhhíí amicyc).

Bo3pacT hx onpenejiiuícfi c noMomio $ayHbi. Benen aa TeM cnegyeT cjiohíhlih

KOMnjieKC apjTmiBOB h CBeTJibie H3BecTHHKH BepxHe aímcycoBoro ropii30HTa. nocnen-
Hne nocTeneHHo nepexonHT b cBHTy qepHux r.THHHCTbix cjiamjeB h poroBHKOBtix
n3BecTHHKOB. Haa 3toü cbhtoü 3ajieraioT íinaa30BMe Ty$H jiamiHCKoro B03pacTa.
3th epynTHBbi mjih nonpoÖHO y3yqenbi reonoroM T. naHTOM.

TeKTOHnqecKoe CTpoemie HanponiB npenbiaynmx mhchhü ropaano npocTee :

HMeiOTCH CKJianKH, npocmpaiomHe b HanpaBJieHim 3anan-BocroK. Bo boctobhoü
qacTH TeppHTopmi ohh CTOHimié, b 3anaaHoií ohii onpoKHHyTHe. B ceBepHOií qacTH
HMeiOTCH B3Öpocbi. HeoHbmHe cMemeHHH Beane HanionaioTCH Ha rpamme cnaHueB h
HOJIOMHTOB.

Les couches triasiques des envirens de Hámor

pár Kálmán Balogh

Trias inférieur

Étage campilien. Les formations les plus anciennes du terrain appar-

tiennent á cet étage. Les couches plongent en général vers le N— E. Le long
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de la chaussée leur composition est symmétrique. Dans le mur apparant des

couches de schiste verdátre les plus profondes les intercalations calcaires devien-

nent plus fréquentes, comme aussi vers le tóit. Tout en haut il y a aussi des

bancs de dolomie intercalés, comme avant-gardes du groupe de dolomies de

l’étage anisien inférieur. Seuls les niveaux supérieurs contiennent des fossiles.

Les naticelles trouvées prés de l’Htel Palota sont identiques avec la forme du
campilien supérieur du Karst de Gömör (Naticella costaia Münst var. seminuda
v. n.). De pár ce fait l’on dóit considérer comme appartenant á l’áge campilien

les calcaires similaires du trias inférieur du Bükk, classés jusqu’ici dans l’étage

seisien. Les couches campiliennes, qu’on a souvent embrouillées avec le groupe

de schistes ladins sont généralement facilement distingables des roches ladines.

Trias moyen

Étage anisien inférieur. La succession plusieurs fois inter-

rompue des couches dolomitiques grises contourne le noyau campilien. La sub-

stance de la dolomie est identique á celle de la dolomie de Gutenstein de la mon-
tagne de Rudabánya. En plusieurs endroits elle renferme des mollusques rappe-

lant des Naticas á coquille lisse, indiquant un horizon supérieur, que dans le

passé on a identifié erronément avec Naticella subtilistriata Frech de l’étage

campilien. Les phénoménes de translation observables á la rencontre des dolo-

mies cassantes et des couches campiliennes plus mobiles sont dues aux forces

qui ont refoulé ces formations.

Étage anisien moyen. La rangée de dolomies de Gutenstein est

suivie pár une rangée éruptive d’áge mesosolque. Ses parties d’origine tufique

excluent pár leur situation, qu’elle sóit postérieure á l’áge triasique. Sur le tóit

on n’aper90it pás de traces de contact. Certains signes prouvent que l’activité

volcanique a duré encore lors du commencement de la formation du calcaire.

Dans le cadre structurel, formé certainement bien plus tárd, l’on peut admettre

comme intercalation anisienne l’apparition de la couche éruptive. Mais il est

aussi possible que les tufs d’áge anisien ont été transpercés pár des filons ladi-

niens.

Étage anisien supérieur. Cet étage est rempli de calcaires clairs,

parfois gris ou rosés, touffus, stratifiés. A partir du versant nord du Szt. István-

lápa vers l’ouest l’on trouve des silex et mérne des schistes siliceux rougeátres

dans la partié avoisinant les éruptifs du mur. La partié supérieure du groupe,

pár contre, contient des lentilles de dolomie blanche, d’apparence sacchareuse.

La situation du calcaire clair correspond á la fermeture d’un pli debout dans la

partié Est du terrain ; á partir de la Gulicska jusqu’á Diósgyr l’on constate une

lente subsidence de l’axe du plissement. A l’ouest du panorama du Fehérk,
pár contre, l’aile sud est refoulée vers le Sud. Le renversement de la suite des

couches, identique á celle de la partié Est, prouve aussi que ces couches sont

refoulées. Cette situation fait apparaitre le groupe de schistes ladiniens comme
plongeant sous le calcaire clair ; c’est pour cette cause que nous l’avons considéré

comme appartenant au trias inférieur.

Étage ladinien. Sa partié inférieure est remplie pár une alternance

de bancs de calcaires á silex, d’une couleur sombre, se développant pár gradations

á partir des calcaires clairs, et de schistes argileux sombres, identiques avec les

schistes « carboniféres » de Diósgyr, et dans lesquels on trouve aussi un grés

de couleur brune-jaunátre, comprimé, tufique (vallée de Fényesk á Diósgyr,
vallée de Lillafüred). Ces couches forment une suite N et une autre S, qui se
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rencontrent sur le Vártet de Kisgyr et le Gamóca. L’emplacement de ces

couches est normale dans l’aile N et dans la partié E de l’aile S — hors de petits

plissements locaux —
, dans la partié 0 de l’aile S elles sont refoulées. On n’y

trouve pás de fossils ;
leur ágé est fixé pár leur situation.

Dans le tóit du groupe de schistes il y a pár endroits des dolomies á grain

grossier, grises ou d’une teinte claire, alternant avec du calcaire de couleur claire

ou sombre, á silex. Ces dolomies torment une suite fragmentée aux bords des

schistes et des masses éruptives ladiniennes. Sur le Várhegy de Diósgyr on ne

peut pás les séparer du groupe des schistes sombres, en d’autres endroits elles

en sont clairement séparées (Hegyestet, Vaskapu). Des bancs de dolomie á gros

grains accompagnent souvent les calcaires á silex ladiniens dans la vallée Lusta-

völgy et dans le sud de la montagne Bükk. Dans la partié supérieure de la vallée

de la Szinva la dolomie se développant graduellement des schistes, et aussi les

bancs de calcaires alternants, contiennent des silex. II faut donc séparer ces

formations des dolomies anisiennes.

Le groupe des couches á dolomie ladiniennes a une étendue moindre dans
l’aile N de l’anticlinal. Cela indique déjá un petit changement de faciés, mais

on peut aussi en donner une explication pár des causes tectoniques. Mais la

différence de la situation des masses éruptives ladiniennes est causée certainement

pár un changement de faciés : au lieu des amas de tufs considérables de l’aile S,

l’aile N ne contient que des taches éruptives insignifiantes. Dans la suite N de

la partié supérieure de l’étage ladinien domine un calcaire á silex, de couleur

brune-grisátre, bien stratifié, contenant pár endroits des Crinoi'des ; dans cette

formation l’on trouve aussi des bancs plus clairs, ne renfermant pás de silex.

En partant de la ressemblance on peut les rapprocher au groupe de calcaires

á silex des environs de Bükkszentkereszt (jhuta) et des calcaires clairs de Bükk-
szentlászló, qui les remplacent ici.

La zone N de l’alternance tufs-calcaires ladiniens a été fragmentée pár des

dislocations tectoniques ; au bord sud de la suite éruptive elle se trouve dans
un état de conservation relativement bon (tufs de diabases á lentilles de calcaire,

calcaires discolorés avec des couches de tufs resp., dans la vallée Szárazvölgy et

le versant nord du Messzelátó-hegy). La grande éruption de tufs a donc eu lieu

aprés la formation des dolomies ladiniennes, pendant la déposition des calcaires

de l’étage ladinien supérieur.

Conditions tectoniques

Notre conception tectonique s’est considérablement modifiée pár suite de

nos observations. Lá, ovi nous n’avons vu jusqu’ici que des écailles superposées

d’une fa$on escarpée, nous voyons apparaitre les contours d’un anticlinal de
grandes dimensions, démoli pár les mouvements postérieurs. La forte destruc-

tion de l’aile nord est probablement causée pár le refoulement du N au S de la

partié ouest de l’anticlinal. Les plans de charriage sont partout trés raides, la

formation d’écailles est la plus píononcée entre les couches de calcaire-dolomie

raides et les couches de schistes et tufs plus souples. La vote submergée aussi

tt vers Test se prolonge vers l’ouest le long de la vallée de la Garadna. L’on
peut suivre són aile sud sur une grande distance au bord nord du plateau de la

montagne Bükk ; són aile nord est.formé d’un amas compliqué d’écailles. L’image
tectonique est compliquée pár des déplacements horizontaux N—S.





II. MELLÉKLET

Kvorcporfir -átitotós
Injic/ions deporptyre quortzifére

Tömött kvorcporfir
Porphyre quartnfére dense

Szemcsés kvorcporfir

Porphyre quartnfére d groins

Álatokul> kvorcporfir
Porphyre quartnfére métomorptique

Préselt d/obói
Diabse pressée

Klorifos préseli diobóitufo
fuf diabosique d cb/onte

Álolakult diobóztura
Tufdtobosique metomorphique

Szd/kós, préseli diobóitufo
Tuf diobosique préssé lécbett

fe/só-todim mészk
Colcoire tadmien supéneur

todmi dolomitos retegek
Couches ladimennes ó dolomte

4/só lodini polocsoporl
Groupe de scb/stes lodmien inférieur

Felsö-onlsusi világos mészk
Colcoire claire omsien supéneur

KOzéps-omsusi eruptivumok
Poches éruphves omsiennes moyennes

Alsö-onisusi dolomit
Ootomie omsienne mférieure

Compih retegek
Couches comp/hennes



Az eruptívumok földtani helyzete Diósgyr és Bükkszentkereszt között

%

Pantó Gábor

(III- IV. tábla. - II— III. melléklet)

Aligha van az országban eruptív terület, melyrl több és részletesebb kzet-
tani irodalmunk lenne, mint a Bükk eruptivumairól (13—27). A temérdek
aprólékos megfigyelés és számtalan, különféle nev kzetváltozat részletes

leírása ellenére az eruptívumok földtani helyzetérl igen kevés bizonyosat tud-

tunk. Geológus számára az eruptív terület a felépítést ábrázoló térkép és szel-

vény nélkül, a kzettípusok pontos mikroszkópi definíciója ellenére is, éppen
a képzdmények rendkívüli sokfélesége miatt, bevehetetlen maradt.

A bükki eruptív területen megindult részletes kzettani térképez s-

nek a célja a földtani felépítés megrajzolása volt. A munkát a Keleti-Bükk ú. n.

porfiroid-vonulatai közül a legnagyobbal, legdélebbivel kezdtem s eddig a Tatár-

árok-tól a Szinva-völgyig jutottam el. A térképezés szempontjait érvényesítve,

tudatosan kerültem az öncélú kzettani széttagolást és makroszkóposán meg-
különböztethet összefoglaló típusokat állítottam fel, melyek felszíni

elterjedése általában kijelölhet volt. Általánosítás nélkül a típusoknak az a

gazdag változatossága, amirl pl. Szentpétery leírása szerint (14—16, 19— 23)

a lillafüredi út- és vasútbevágások tanúskodnak, térképen nem ábrázolható.

Kiindulásnál ezért nem vehettem alapul Szentpétery típusait — melyek
a Bagoly-hegy kvarcporfirjai kivételével (17, 24, 27) amúgy is a térképezett

területen kívüli elfordulásokra vonatkoztak —
, bár sok tekintetben hasonló

és bizonyára azonos képzdés kzetfajtákkal is volt dolgom. Nem követtem
SzENTPÉTERY-t a kzetfajták elnevezésében sem. Bár kétségtelen, hogy a diabáz

nem jelent pontos kzettani meghatározást, azonban a földtani helyzet és magma-
rokonság tekintetében többet mond, mint a sokféle -porfirit vagy -plagio-

firit nevek. Az egységes elnevezést annál inkább kívánatosnak tartottam, mert

sok esetben a porfiritoidok és tufaporfiritoidok (19, 23), illetleg átalakult dia-

bázok és diabáztufák között (25) lényeges képzdési vagy korbeli különbséget

megállapítani nem tudtam.

Az eruptív vonulat túlnyomórészt átalakult diabáztufából és diabázból-

alárendelten átalakult kvarcporfirtufából és kvarcporfirból áll. A vonulat tufa-
eredet »alapanyagában« a diabáz- és kvarcporfir-lávatestek általában áttörés-

jellegek (injekciók, kzettelérek, illetve teleptelérek) (lásd térkép). Az eddig

térképezett vonulat tehát nem nevezhet rétegvulkáni felépítésnek, ellentétben

a lillafüredi Fehérk—Szentistvánhegy vonulatával, melyet Szentpétery réteg-

vulkánként tárgyal (23).

Az eruptív vonulat háromnegyedrészben átalakult diabáz-tufából áll, ez

érintkezik legtöbb helyen a ladini-korú üledékes kerettel (11, 1, 2, 3). A D.-i

szegélyt nagyjából egyenletes kifejldés világos ladini mészk adja, amely a

tufaösszlettel széles átmeneti sávval érintkezik. Ennek az átmenetnek legkitnbb
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feltárása a térképezett területen kívül es Szárazvölgy vízmosása (25). Itt tufa-

csíkos mészk és mészlencsés tufa váltakozásában jól nyomon követhet, amint
a számtalanszor megismétld tengeralatti tufalerakódás végül is túlsúlyba

jutott a mészkképzdés felett. Jellemz, hogy a tufacsíkok közé települ mészk
— a Bükk triászában máshol ismeretlen — zöld- vagy ibolyásszín, ami a tufa-

szórások között lebegve maradt kolloidális tufaanyagnak tulajdonítható.

A diabáztufa-mészkösszlet határa — még a D.-i szegély átmenetes érint-

kezése esetén is — képlékenységben lényeges ugrást jelent, így együttes igénybe-

vétel esetén a határfelületen feloldódó erk diabáztufában »úszó« mészkpikke-
lyeket hoztak létre (3), a képzdmények eredeti települését azonban nem homá-
lyosították el. Egészen más a helyzet a vonulat É.-i határán. Fokozatos átmenet-

nek itt nyoma sincs, a vulkáni mködés magános elhírnökeit ugyan megtaláljuk

a ladini mélyebb szintjét képvisel, lemezes mészk-, agyagpala-, homokkpala-
csoport egy-egy tufás üledékpadjában, ezek azonban az eruptív vonulat képzd-
ményeivel nem könnyen azonosíthatók. A diabáztufa éles határát a délitl

eltér kifejldés ladini mészk felé, egészében tektonikusnak kell tekintenünk.

Hatalmas mozgásról tanúskodik a rögökké darabolt, szétdobált mészkkeret,
mely teljes hosszában nem is azonos szintbe tartozik, legnagyobb részén szaru-

köves kifejldés, keleti egynegyedében szarukmentes. Tetemes vastagságú

övét tekinthetünk itt egészében átmozgottnak, melyben a keret mészköve »óriás-

breccsa«-szeren elfent tömbök alakjában gyúródott bele a tufaanyagba (lásd

2. szelvény).

Az eruptív vonulat legidsebb képzdményének, az »alapanyagot« adó
diabáztufa lerakódásának idejét a D.-i szegély közbetelepüléses átmenetei ladini-

nek adják meg. Ez az eruptív összlet kialakulásának kezdetét rögzíti, azonban
az eruptívumok térnyerésének és az üledékes keretbe illeszkedésének sok részlete

marad még tisztázatlan.

Diabáz-tufák között a térképezés során három típust különítettem el. Ezek :

1. szálkás, préselt, diabáztufa és agglomerátum. Egye-
netlen, laza szerkezet, finomabb,- durvábbszem, olykor agglomerátumos tufa-

képzdmény. Általában préselt-lencsés szövet, eredeti ásványtársasága meg-
változott, a színes elegyrészek teljesen, a földpátok nagyrészt átalakultak, helyü-

kön fehércsillámokat, az epidot-csoport tagjait és leukoxén-halmazokat talá-

lunk ; klorit aránylag ritka.

2. Kloritos, préselt diabáztufa, miarolitos képzdményekkel-
Egyenletes, finomszem, fleg kloritosan elváltozott, préselt-lencsés szövet
diabáztufa. Színes elegyrészek helyét a palásság lapján kloritpecsétek jelölik.

Szabálytalan résekben metaszomatikus kitöltésként klorit, epidot, zoizit, kalcit

gyakori. Elterjedésének nagyobb részén tengeralatti képzdés, amit nemcsak
a D.-i szegély mentén, de mélyen a vonulat belsejében is megtalálható mészk-
betelepüléses részek bizonyítanak.

3. Átalakult diabáztufa. Ugyancsak finomszem diabáztufa,

melyet az elbbiektl már regionális metamorfózisnak nevezhet ersebb átalaku-

lás különböztet meg. Kifejldése igen változatos, többnyire Szentpétery lilla-

füredi tufaporfiritoidjaihoz hasonló (19, 23). A csillámok nagyobb-pikkelyek,
helyenként gránát is fellép (lásd IV. tábla 3.). Javarészt tengeralatti képzdés,
a D.-i szegély széles átmenetein kívül, mélyen a vonulat belsejében is mészk
betelepüléseket tartalmaz.

A kétségtelenül tengeri eredés két utóbbi típus a vonulat DNy.-i felét fog-

lalja el, az els szárazföldi képzdésnek tekinthet, néhol agglomerátumos
diabáztufa, az ÉK.-it. A kett közötti határ kb. egybeesik az Óhutai-völgy középs
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szakaszával. A képbl arra következtethetünk, hogy a kitörés központja az ÉK.-i

részre esett vagy legalább is a tufa-lapilli-szórás itt jóval srbb volt, úgyhogy
rövidesen a sekély ladin-tenger színe fölé emelked vulkáni hát ntt ki. Ettl
DNy.-ra a finomabb hamutufa még sokáig — talán az egész vulkáni mködés
alatt — tengerbe hullott és fokozatosan nyomta el a mészklerakódást. A vulkáni

hát okozhatott esetleg fácieskülönbséget, azonban ezt a ladin pontos szintezése

nélkül kiértékelni nem tudjuk. A mindkét oldalról ladini keretbe zárt diabáz-

tufaösszlet asszimmetrikus felépítése egyenlre csak tektonikusán magyarázható.

További vizsgálatok célja lesz eldönteni, hogy a lillafüred-hámori eruptív vonu-

latok — melyek kzettani kifejldés alapján közelállnak a DNy.-i rész átalakult

diabáztufáihoz — mennyiben tekinthetk az »eltünt É.-i tengeri tufaszárny«

felbukkanásainak. Balogh Kálmán vizsgálatai ennek ellene szólnak s értel-

mezése szerint az anisusiban a ladini-tól független, de hasonló termékeket szol-

gáltató vulkáni mködést kell feltennünk (3).

Az eruptív vonulat fejldéstörténetének következ szakasza indul a diabáz-

áttörések megjelenésével. A diabáz-injekciók, -telérek földtani helyzete kétség-

telenül a tufaösszlet kzettéválása utáni feltörésre vall. A tufaszórásokkal vál-

takozó felszíni lávaömlésekre a diabázok ofitos szövete alapján sem gondol-

hatunk. A diabázáttörések korát pontosabban behatárolni igen nehéz, mivel

a mészkövek között, melyeken a diabáz érintkezési hatása igen szépen megiigyel-

het (25), ladininál fiatalabbat nem találunk. A diabázok között igen nagy a

szöveti változatosság, amit utólagos elváltozások, hólyagkitöltések még több-

rétvé tesznek (lásd IV. tábla 1.). Ezek a különbségek azonban nem indokolják,

hogy az eddig térképezett területen több kitörési idszakot különítsünk el.

Távolabb, az összefügg eruptív vonulattól D.-re vannak ezektl lényegesen

különböz kisebb diabáz-áttörések, melyek esetleg jóval fiatalabbak lehetnek.

A térképezett diabáz-áttörések uralkodó iránya ÉK.-DNy. Ez a csapása

általában a csekély méret, jó feltárás híjján ki nem jelölhet injekcióknak is.

Ezzel zárul — valószínleg nagyobb mozgás vagy préseldés nélkül — a terület

prealpin fejldése.

A Bükk hegyszerkezetének kialakulását nem ismerjük még annyira, hogy
a magmás folyamatokat a mozgások egyes szakaszaihoz tudnók kapcsolni. A
ladini, illetve közel azutáni diabáztufa-diabázösszlet képzdésétl azonban élesen

el tudjuk különíteni a kvarcporfir-csoport tagjainak megjelenését. Ezt indokolja

a kvarcporfir-csoport tagjainak 1. földtani megjelenése, 2. szöveti képe, 3. vegyi

összetétele.

1. Az átalakult kvarcporfirtufát nagyobb összefügg foltban az eruptív

vonulat DNy-i oldala mentén, az Alsó- és Fels-Bagolyhegyen és innen ÉK. -re

találjuk. Általában fehéres, meglehetsen laza, leveles és szálkás kifejldés,
sok esetben a skandináv hálleflintákhoz és leptitekhez igen hasonló (4, 9, 12).

Bár települését az érintkezés gyenge feltárásai miatt pontosan követni nem lehet,

megjelenése utólagos térnyerésre, illetve rátelepülésre enged következtetni.

A kvarcporfirtufa-folt megszakítja a diabáztufa vonulatok lefutását és ezen a

szakaszon elfedi az üledékes keretet.

A kvarcporfir kétféle kifejldésben jelenik meg a területen. Az egyik fehéres-

szürkés, szemcsés, benne a beágyazások jól kivehetk (lásd IV. tábla 5.), a másik
sötétszürke, tömött, igen finomszem, fluidális rajzú, beágyazás benne ritka.

A kett korviszonyát eddig biztosan meghatározni nem sikerült.
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Mindkét kvarcporfir-fajta uralkodó megjelenési formája injekció, amelyet
diabáz-, diabáztufa- és kvarcporfirtufa-területen egyaránt megtalálunk a tér-

képezett vonulat valamennyi részén. A térkép önállóan kijelölt nagyobb injek-

ciói sem tekinthetk összefügg kvarcporfir-lávatesteknek, hanem a tufaösszlet

srn átjárt, nagyrészt kiszorított részeinek. Az injekciók — a diabáztól eltéren
— ÉNy.-DK. irányban sorakoznak egymás mellé.

A kvarcporfir-injekciók rendkívüli változatossága — alak, méret és srség-
tekintetében — csak jobb feltárásokon figyelhet meg alaposabban. (Salak-

hányói vasút, Kerekhegyi rakodó feletti sétaút bevágása.) (Lásd III. tábla 2.

4., 5.) Az injekciók, melyek általában a palásság szerint idomultak, gyakran
a szalagos gneiszekhez hasonlóan elnyúltak, máshol rövid lencsékre tagoltak.

Néhol az injekcióknak szegélyükkel párhuzamos, fluidális rajzuk van (lásd

III. tábla 1.). Különösen változatosak a kétféle kvarcporfir injekciói az Alsó-

Bagolyhegy átalakult tufájában, melyek tektonikusán gyakran szabálytalanul

szétdaraboltak. Valószín, hogy ezeket említette Szentpétery legutóbbi el-
adásában kvarcporfir-agglomerátumként (27).

A kvarcporfir injekciók méretei gyakran mikroszkópos nagyságrendig le-

csökkennek (lásd IV. tábla 4.). A diabáz vagy diabáztufa kvarcporfiranyaggal

mintegy átitatott részeit külön képzdményként jelöltem. Helyenként a két-

féle kzetanyag keveredése fleg szín alapján makroszkóposán is megfigyelhet
(lásd III. tábla 3.). Csiszolatokban jól követhet a felzites kvarcporfir fokozatos

térnyerése a kloritos-epidotos diabázanyagban (lásd IV. tábla 2, 6). A kvarcos-

földpátos »savanyú« kzetanyaggal átitatott kzetek, melyeket térképezésnél

csak egységes képzdményként tudtam feltüntetni, különféle kzetátalakító

folyamatok termékei. »Makro«-injekciókkal átjárt részeken igen bven találni

az injekciókkal párhuzamos vagy azokat elmetsz, uralkodóan kvarcból álló

ereket, melyek a hidrotermálisig nyúló utómagmatikus hatások eredményei
(lásd III. tábla 5.). Átitatott kzetek között a tulaj donképeni permeációk és

elkovásodások teljesen összefonódtak, úgyhogy ezeket (térképezésnél) külön-

választani nem lehetett.

Az injekciók-átitatások jelents szerepe »vulkáni« környezetben eléggé

meglep. Máskép, mint felszínközeibe ér intruzív tömeggel aligha magyaráz-
ható. Az átitatásokhoz hasonló képzdményeket létrehozhat ugyan metamorf
differenciációval kapcsolatosan anyagátépítdés is, itt azonban az általában kis-

fokú átalakulás ezt a magyarázatot nem indokolja. Az injekciók eloszlása és

a palásság szerint nyúlt alakja arra vall, hogy anyaguk a lencsés szövetet kiala-

kító mozgások közben hatotta át a tufaösszletet.

2. A kvarcporfir, illetve kvarcporfirtufa szövetérl az eddigi mikroszópi

vizsgálatok alapján csak általános megállapítások tehetk. Kívánatos volna

a szövet szerkezeti analízise, mely számos alapvet kérdésre deríthetne fényt.

A kvarcporfir-összlet egyes részei már szabadszemmel nézve is rendkívül külön-

böz fokú tektonikai igénybevételrl tanúskodnak. Szentpétery erre vonat-

kozólag sok értékes megfigyelést közöl (17).

A kvarcpofir-összletet szerkezeti inhomogenitása ellenére egyetlen kép-

zdési idszak termékének tartom. Minthogy ez éppen a hegyszerkezet kialaku-

lásának idszaka lehetett, a korábbi fázisok termékeit képlékenyebb állapotban

(a tufákat kzettéválás eltt, a kvarcporfirt teljes kihlés eltt) heves préselés

érhette, a késbbieket alig érte nyomás. A típusok megismerése céljából készí-

tett csiszolatok között a fluidális porfiros szövettl a milonitosig igen érdekes

átmenetek figyelhetk meg. Általában a »tömött kvarcporfir«-ként említett

típus és természetesen az utómagmatikus erek-telérek tekinthetk a f-hegy-
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képzdés utániaknak, bár a makroszkópos szétválasztás itt nem bizonyult meg-
bízhatónak, mert a milonitek is tömött kvarcporfirnak tnnek.

3. A kvarcporfir-összlet kémiai alkotásáról újabb adatom nincs, egyedül

Szentpétery tanulmányaiban közölt elemzésekre támaszkodhatom (17, 24).

Minthogy földtörténeti alapon a bükki kvarcporfirok rokonmagmáit az alpesi

szinorogén intruziók között indokolt keresnünk, megkíséreltem a kémiai össze-

hasonlítást a D.-i Alpok hasonló földtani környezetben megjelen intruzióival

a Niggli-féle bázisértékek alapján elvégezni. A rendelkezésre álló 14 kvarcporfir-

elemzés mind 300 feletti Si-érték, így az összehasonlításba az alpesi differenciók-

nak is csak a legsavanyúbb tagjait vonhattam be. Predazzo, Adamello, Monté

1. ábra. — Fig. 1.

Croce, Baveno intruzióin fejldött ki a differenciáció savanyú vége, a közölt

elemzések szerint gazdagabban (7, 8). A differenciációk menetére vonatkozóan

az összehasonlítható szk savanyúsági köz — éppen a kevéssé jellegzetes, ersen
túltelített szakaszon — egyelre keveset mondhat (1. ábra).

A QLM-diagrammon a bükki kvarcporfirok vetületével az alpesi intruzióké

csaknem teljesen egybeesik. De fedi az elbbieket a mátrai vagy hegyaljai riolitok

vetülete is, holott a tetemes korkülönbség (kréta (? ) -miocén) alapján joggal

számíthatnánk a differenciációk eltér alakulására. E tekintetben a k-^-dia-

gramm árul el valamit : míg a bükki és délalpesi differenciációknál a megvizs-

gált szakaszon határozott alkáli túlsúly jut kifejezésre (különösen a Bükk, Pre-

dazzo és Monté Croce magmáin), addig a hazai bázisosabb riolitok a Cal-csúcs



A diagrammokban feltüntetett értékek

Sor-

szám Közét Q L M k 1

X

Magma Lelhely Forrás

1 . kvarcporfirtufa 48*2 46.7 5.1 0.42

Bükk

0.05 rapakivites Bagolyhegy 17 p. 106

2. kvarcporfir 51.7 45.6 2.7 0.75 0.046 engadinltes Bagolyhegy 17 p. 101

3. kvarcporfir 54.9 40.7 4.4 0.73 0.064 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

4. kvarcporfir 55.8 41.2 3.0 0.77 0.029 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

5. kvarcporfir 57.5 38.2 4.3 0.65 0.038 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

6. kvarcporfir 58.0 39.4 2.6 0.26 0.047 trondhjemltes Bagolyhegy 17 p. 101

7. kvarcporfir 58.6 38.8 2.6 0.64 0.060 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

8. kvarcporfir 61.3 35.0 3.7 0.67 0.090 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

9. kvarcporfir 61.2 37.0 1.8 0.47 0.120 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

10. kvarcporfir 61.7 35.4 2.9 0.65 0.088 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

11. kvarcporfir 60.9 35.4 3.7 0.51 0.045 engadinites Bagolvhegv 17 p. 101

12. kvarcporfir 60.7 37.8 1.5 0.65 0.051 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

13. kvarcporfir 59.8 38.9 1.3 0.59 0.010 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

14.. albitgránitpegmatit 66.0 30.5 3.5 0.02 0.063 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 107

15. monzonit aplit 45.2 46.8 8.0 0.53

Predazz

0.071 granoszlenltes Canzacoii 7 p. 107

16. kvarcbostonit 51.3 43.7 5.0 0.58 0.028 engadinitgránitos Sforzella 7 p. 107

17. biotitgranit 53.6 42.7 3.7 0.47 0.062 engadinitgránitos Mte Mulatto 7 p. 107

18. alkaiiszienitaplit 56.8 39.3 3.9 0.50 0.037 engadinitgránitos Mte Mulatto 7 p. 107

19. gránit 47.6 42.2 10.2

M
0.37

onte Crc

0.015

ce

kaligibelites Mte Croce 7 p. 102

20. gránltporflr 55.6 38.2 6.2 0.47 0.130 rapakivites Mte Croce 7 p. 102
21. gránitporfir 52.9 42.9 4.2 0.45 0.025 engadinitgránitos Colnero 7 p. 102
22. aplit 58.2 38.8 3.0 0.47 0.048 alkaligránltos Gola dl Lana 7 p. 102

23.

23.

gránit

gránodiorit 50.3 36.9 12.8 0.25

Adamel

0.130

!o

maenattos Maiga Germenega 7 p. 100

24. savanyú tonalit 52.6 42.8 4.6 0.37 0.220 leukokvarcdionltos

Alta
Bazena Alta 7 p. 100

25. gránitaplit 55.6 43.2 1.2 0.67 0.105 aplitgránitos Bocchetta d’Amola 7 p. 101

26. gránltaplit 58.4 38.6 3.0 0.11 0.036 Na-gránltaplitos Cornone di Blumone 7 p. 101

27. gránit 51.5 41.0 7.5

Bav

0.23

eno kör

0.230

tyéke

farsunditos Quarona 7 p. 90
28. gránit 49.0 44.0 7.0 0.42 0.100 granoszlenltes Clma Lauger 7 p. 90
29. gránit 50.0 43.5 6.5 0.16 0.110 trondhjemites/ Montrofano 7 p. 90

30. gránit 51.0 43.0 6.0 0.42 0.084
leukokvarcdioritos

engadinitgránitos Alzo 7 p. 90
31. gránit 56.1 39.0 4.9 0.39 0.140 yosemititgránitos Montorfano 7 p. 90
32. gránit 54.7 42.2 3.1 0.37 0.072 engadinitgránitos Baveno 7 p. 91

33. biotltmikrogránit 57.0 36.8 6.2 0.45 0.049 engadinitgránitos Baveno 7 p. 91

34. gránit 56.6 39.3 4.1 0.42 0.082 engadinitgránitos Baveno 7 p. 91

35. gránit 55.6 41.7 2.7 0.45 0.053 alkaligránitos Baveno - 7 p. 91

36. aplit 57.0 40.4 2.6 0.50 0.059 aplitgránitos Montorfano 7 p. 91

37. gránit 59.4 38.2 2.4 0.35 0.030 alkaligránitos Baveno 7 p. 91

38. rlollt 51.0 39.0 10.0 0.46

Mátr<

0.320 granodloritos Pisztrángostó Mezsi
kézirat

7 p. 12639. rlolltfelzit
(

53.6 43.2 3.2 0.43 0.080 engadinitgránitos Lrinci,

40. riollt 1 55.2 42.0 2.8 0.45 0.100 aplitgránitos

Veresköbánya
Lrinci,
Mulatóhegy

Gyöngy össolyniOSi

fels kfejt
Gyöngyössolymos,

7 p. 126

41. rlollt 58.0 38.0 4.0 0.49 0.100 engadinitgránitos 7 p. 126

42. rlollt 60.9 33.6 5.5 0.85 0.034 engadinitgránitos 7 p. 126

Kishegy

43. dácit 55.0 38.5 6.5 0.46

Hegya

0.280

la

kvarcdiorltos Regéci vár 7 p. 127
44. amfibol-hlpersztén-

llparit

obszidián

56.0 39.6 4.4 0.88 0.019 aplitgránitos Telkibánya 7 p. 128

45. 56.0 38.1 5.9 0.42 0.028 alkaligránitos Mád 7 p. 128
46. riolit 60.0 36.7 3.3 0.46 0.100 engadinit Csaponta 7 p. 128
47. riolit 61.2 35.6 3.2 0.41 0.110 aplitgránitos Pálháza 7 p. 128
48. felzoliparit 62.0 34.5 3.5 0.54 0.078 engadinitos Telkibánya 7 p. 128
49. felzoliparit 62.0 35.5 2.5 0.43 0.052 aplitgránitos Hollóháza 7 p. 128
50. liparltperllt 73.0 23.5 3.5 0.46 0.033 engadinites Telkibánya 7 p. 128
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felé húzzák el a kzettársaság vetületét. A korábbi szinorogén intruziók uralkodó

alkáli jellege tehát szembeállítható a miocén-vulkanizmus kiütköz pacifikus

vonásaival. Közvetlenül a kézirat lezárása eltt jelent meg Mezsi dolgozata,

mely a Bükk eruptívumainak differenciációját sokkal szélesebb alapon tárgyalja

(10). Adataiból kitnik, hogy a mész-szegénység a Bükk eruptívumaira általá-

nosságban jellemz.

Az eruptív vonulat kzetkémiai megismeréséhez számos elemzésre volna

szükség, hiszen az egész területrl az említetteken kívül nincs adatunk. Igen

tanúlságosnak ígérkeznék a diabáz és kvarcporfir-sorozat szembeállítása kzet-
kémiai alapon. A korábbi, esetleg ismétld, Na-túlsúlyú diabázáttörések (ofio-

litok) után határozott mediterrán-jelleg savanyú intruzió (illetve ennek felszíni

származékai) BiLiBiN-nek az orogén zónák geokémiai típusairól adott szellemes

sémája szerint (6) megkapják általános értelmüket és szerepüket az orogén

történetében. Ezen a kis, látszólag rendkívül bonyolult, alapelemeiben mégis

szinte sablonosán egyszer területen is a geoszinklinálisok bels övének jelleg-

zetes magmajelenségei érvényesülnek : bevezet Na-sorbeli bázisosabb feltörések

után a hegyképzdés utolsó fázisaihoz kötött K-dús savanyú magma benyo-

mulása szorosan behatárolt, viszonylag keskeny öv mentén.
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reonoriMecKne noJioveHfie apynTQBHJbix nopoa b patton? JIöoniaep-BiOKKcenTKepeeT

r. n a h t o

Abtop ii3yuaji oöJiacTb apynraBOB bo boctouhoü qacra rop. Biokk. B 3tom
paííOHe JiaBOBbie h Ty^OBbie noponbi pa3jmqaTb 6hjio caTpynHeHO BCJieucTBue hx
MeT3M0p(J)H3aUIIH. KOJIO 80% 3pyiITHBHbIX nopon OKa3ajIHCb TV(j)OreHHbIMH (Ty$bl
anaöa3a h KBapunoptjnipa). KBapunoptjmpoBbie h jmp6a30Bbie JiaBOBHe Tejxa BCTpe-
qajIHCb TOJIbKO B BHHe JKIIJI H HHeKUHft. BOKpyr /KHJIbHblX 06pa30BaHHÜ H3X0HHTCH
aHaBHTejibHbie no pacnpocTpaHemno 3ohw nepMeamm. HanöoJiee upeBHHM o6pa30Ba-
HiieM cmiTaioTCH juia6a30Bbie Ty$u, c jiauimcKHM B03pacT0M (cpezmutt Tpnac).
IIotom cJieayiOT jnia6a30Bbie jkiijim. KBapnnop<J)npoBbie Ty$bi, jkhjim h hhckuhh
o6pa30Bajnicb sHamiTejibHo no3H<e. 3th nocjieHHHe hbjihiotch — no MHeHino aBTopa— qnenaMH dmojioítlix MemiTeppancKiix apynTHBob «. J^jih ooocHOBaHHH aToro npea-
noJiOHtemin neoöxonHMo npon3BecTH najibHeüuiHe neTporpa^nqecKne n xn.MnqecKHe
HCCJienoBaHHH. 3tot paiíOH oKaauBaexcn BnpoqeM BecbMa cxohhum k apynxiiBaM
npenesao—Moh30hh .

Geology of the Southern Igneous Beit in the Eastern

Part of Bükk Mts.

by G. Pantó

Despite the detailed petrographic study of igneous rocks in the eastern

part of Bükk Mts. and numerous accurateiy determined rock varieties described

írom here (Szentpétery 14—27) a comprehensive geologic view of the whole
rangé was lacking as yet. The scope of present survey was a detailed mapping
of geologically important rock types, further the age relations of different igneous

rocks to each other and to the sedimentary formation have been to be cleared.

The E—W directed rangé of partly metamorphosed Mesozoic igneous rocks

is interlying chiefly calcareous Ladinian beds. The “ground mass” of the beit

is formed by a conspicuous diabase tuff series which has been divided during the

survey in three groups. One of them — partly agglomeratic, covering the NE part

of the mapped area — is held fór terrestrial formation, two others occupying

the SW part of the beit are dominantly submarine tuff deposits differing írom
each other only in the grade of metamorphism. The submarine deposition is

testified by repeated alternations of tuff and limestone layers (often containing

colloidal tuff matériái impurities) forming a gradual transition on the Southern

bordér of the beit írom pure lamellar Ladinian limestone to diabase tuff. Thus
the Ladinian age of diabase tuff deposition is evident. The northern bordér of

the igneous beit is marked by a structural line manifesting large scale movements
along a tectonic zone.

.The diabase tuff complex is intersected by ophitic and vesicular diabase

dikes and sills showing a great variety of mineralogical constitution and structure.

The dikes are striking chiefly NE—SW.
The quartz porphyry complex has penetrated the diabase series in a later

phase belonging probably to the early stages of Alpine orogeny. Quartz por-

phyry tuffs showing often great similarity to Scandinavian hálleflints and lep-

tites occur in a large stripe along the Bagoly hill rangé.

Quartz porphyry — of which two types have been distinguished, a granular

and an extremely fine grained, dense one — is forming injections of different size

intersecting all preexisting members of the igneous rock beit. Evén the mapped
quartz porphyry injections are nt to be held fór compact lava-masses bút fór
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aboundant injections getting in preponderance over the tuff matériái. The domi-
nant strike of these injection zones is NW—SE.

Small scale injections diminishing to the microscopic dimensions of perme-
ations are pervading quartz porphyry tuff, diabase tuff or diabase bodies through-

out the whole beit and often form a ”halo” around the mapped injections. Inte-

resting textúrái features of injections and permeations can be observed on the area.

Injections and permeations in “volcanic” surroundings can be explained only

by supposing an intrusive mass in shallow depth.

As far as the Chemical composition of the Mesozoic igneous rocks of the area

is concerned we posses only scarce data. Author tried to compare the quartz

porphyry complex petrochemically on the base of calculated Niggli base molecules

with the synorogene intrusions of the Southern Alps. (Fig. 1.) As the available

quartz porphyry analyses are extending only over a short interval of acidity,

the trends of differentiations are hardly manifested. In the k—

n

diagrams it

is however apparent that the quartz porphyries of Bükk Mts. are coinciding in

their alkali dominance with the S. Alpine intrusions (Predazzo, Mte Croce, Baveno)
and differ apparently from the differentiation of Miocéné rhyolites of Hungary
expressing towards the more basic members a definite calcic trend.

Földtani Köí’öny LXXXI. 4—6. 10
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A recski Lahóca felépítése és érce

Pantó Gábor,

(V. tábla. — IV—V. melléklet.)

A Lahóca-hegy rézércelfordulását több, mint száz éve ismerjük és ércének

nagyobb részét a 25 éve folyó modern bányászat le is fejtette. Legkiválóbb

kutatóink egész sora foglalkozott behatóan a Lahóca bányageológiai vizsgálatá-

val (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17). A rendkívül alaposan, szinte az észszerség

határáig átkutatott, mindössze 2 km2 kiterjedés hegyhát bányászati feltárásairól

nyomtatásban és kéziratban nagytömeg adat áll rendelkezésre, mégis, ha átfogó

képet akarunk rajzolni, a megoldatlan végs problémák egész sorába ütközünk.

A Lahóca csaknem kizárólag biotitamfibol-andezitbl és ennek rétegvulkáni
' felépítés lepelképzdményébl áll (11). A külszínen és a bányában számos,

egymástól lényegesen elüt vulkáni képzdmény különböztethet meg, melyek

elsdleges különbségeit a sokrét hidrotermális átalakulás jobban kihangsúlyozta

vagy elmosta.

A Lahóca felépítésében legszembetnbb, hogy üde andezit lávaárakat csak

a hegyhát ÉK-i és DNy-i szárnyán találunk. A két szárny üde andezitjét a közé

települt bomlott agglomerátummal együtt, már Rozlozsnik is különválasztotta,

az ÉNy—DK irányban elnyúlt, ers hidrotermális átalakítást szenvedett, érc-

tömzsöket tartalmazó középs szakasztól (11). A középs érces szakaszt a bánya-
feltárások szerint DNy-on éles törési sík, ÉK-en pedig szélesebb töréses öv hatá-

rolja. Az elmozdulás ércesedés utáni.

Rozlozsnik korkülönbséget tételez fel az érces szakasz és a szárnyak kép-

zdményei között (11). A Lahóca egyetlen kormegjelöl adata, a tetn elhelyez-

ked lattorfi-emeletbeli glaukonitos homokk és mészkfoszlány. Ezt csak

a középs szakaszra alkalmazza és a szárnyak ép andezitjét a középs oligocénba

helyezi. Ezek feltörését a környékbeli olajkutató fúrások középs-oligocén agyag-

jában közbetelepül tufa- és tufitcsíkokkal hozza kapcsolatba. A Lahóca-tet
gyér feltárásai nem teszik lehetvé a középs szakaszt határoló vetdések kül-

színi követését. A térképezés adatai szerint a glaukonitos homokk és mészk
ugyanolyan bomlott tufára települ, amilyen a szárnyak ép andezitje között van
feltárva. Ez a Lahóca részei közötti korkülönbséget nem igazolja. A Lahócát
egészében, elszigetelten fels-eocénnél idsebbnek tartva, a környék rupéli-tufái-

val elvész minden kapcsolata, pedig ezek elhírnökét, üde andezit fölött települt

globigerinás tufában Rozlozsnik, a közvetlen szomszédos Kálvárián, meg-
találta.

A Lahóca elszigetelt, kivételes helyzetét különösen középs szakaszának
sajátos kzetkifejldése és egyedülálló ércesedése indokolhatná. Itt azonban
a vulkáni kúp kialakulását követ, esetleg jóval késbbi folyamat eredményével
állunk szemben. Az ércesedés korára ismét egyetlen támpontunk van : A Lahócá-
tól 3 km távolságban lemélyített Recsk I. fúrásban tufabetelepüléses középs-
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oligocén agyag rétegsor legalján, de nummulinás mészk fölött 4 m vastag, a lahó-

caival mindenben egyez és felteheten egykorú rézérces képzdmény van (8).

Az ércesedés tehát a lahócainál fiatalabb vulkáni képzdményeket is érte.

A Lahóca bányaföldtani alapkérdése kezdettl fogva az ércet befogadó
képzdmények közötti tájékozódás volt, a cél pedig ismeretlen érctestek hollétét

eláruló szabályszerségek nyomozása. Az elméletek sarokpontja mindig a Lahóca
legkülönösebb képzdménye, az ú. n. »kékpala« volt. Ezt a régi bányászok
kibúvásban telérkitöltésnek nézték, csapásán tengd kutatás indult, mely erre
csak akkor kapott, amikor a fekübe harántolva véletlenül az I. tömzsbe lyukasz-

tott (5). A kékpala, amit »fekete hasadék«-nak neveztek, a kutatások vezér-

fonala lett s róla a bányásztapasztalat megállapította, hogy az érctömzsöket
határolja. Rozlozsnik, a Lahóca legalaposabb vizsgálója, feljegyzései szerint

világosan látta, hogy a kékpala az érctestek szegélyéhez kötött hidrotermális

bontás különleges terméke és kiindulási anyaga a fed és fekü andezitképzd-
ményeitl nem tér el (11).

Lahocia hegy dáhle/tója Pálfy izennt.

DNy

1. ábra

Ez a felismerés nyilvánosságra nem került és »hivatalos állásponttá « az a

Pálfy tekintélyével alátámasztott elgondolás vált, amit fennmaradt szelvénye

híven tükröz (1. ábra). a kékpalát mint »vízbehullott hamutufát« pontos réteg-

tani szintet jelöl elsdleges képzdménynek tartotta és az érctömzsöket burkoló

elhelyezkedése alapján a Lahóca rétegvulkáni képzdményeit redkbe gyrte.
Szerinte a Lahóca »boltozatában« rekedtek meg a szomszédos »kürt« érchozó

oldatai és ide vándorolt a környez paleogén-rétegek kolaja is. Ez a tapaszta-

lati tényekkel össze nem egyeztethet ehnélet tartotta magát akkor is, amikor
Rozlozsnik irányítása mellett egymásután találták meg a kékpala nélküli töm-
zsöket.

A kékpala nincs meg az egész lahócai ércesedés területén, csak a bányászat

D-i részén, az I., II., III., V. fels, VII., IX., X. és XI. tömzsök felett. Ennek
a résznek kzete általában igen egyenletes andezittufa, ú. n. kristálytufa, helyen-

ként kisebb andezit-lávaárakkal. Az É-i tömzsök, III., V. alsó, VI. és VIII.

ettl lényegesen eltér, durva andezit agglomerátumban helyezkednek el.

A Lahóca ércesedése egyedül áll a Kárpátmedencében. Pontosan megegyez
típusú ércelfordulást a teleptani irodalomban hiába keresünk. Méreteitl
eltekintve több hasonló vonás köti össze Butte-val, amellyel párhuzamba állítani

már többen megkísérelték (7). A sokban eltér ércparagenezist nem indokolt

összevetni. A legújabb idben, új szempontok szerint feldolgozott érckísér

10 *
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hidrotermális kzetelváltozások sémája ellenben hasznos tájékozódást nyújthat
a Lahóca bomlott vulkán iképzdményei között (4, 6, 12, 13, 14).

Jellegzetes zöldkövesedés a Lahócán nincsen, ellenben a fakult és kilúgozott
ú. n. kaolinosodott kzet-elváltozások széles skáláját találjuk. A Lahóca D-i
részén a kékpala fölötti és alatti képzdmények eltér megjelenése, ami fed-
és feküképzdményekre tagolásukat indokolta, átalakulásuk különböz folyama-
tának eredménye.

A kékpala közvetlen fedje mindenhol a kékesszürke fedtufa, melynek
színét igen finoman elosztott piritimpregnáció adja. A kzetelegyrészek nagy-
részt átalakultak, a földpátokat agyagásvány, talán beidellit vagy montmorril-
lonit helyettesíti, a színes elegyrészek helyét piritcsomók vagy vázak jelölik.

Az »agyagos« kzetátalakulás legintenzívebben a kékpalán jelentkezik, mely-
szinte egész tömegében agyagásványok gélszer tömegébl áll, az eredeti elegy-
részek körvonalai alig nyomozhatok benne és a pirites impregnáció itt a legdúsabb
(V. tábla 1, 2).
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2. ábra

A kékpala határfelületet jelöl a kzetelváltozások között. Alatta, a fekü-
képzdményekben agyagos bontást nem látunk, a kzet általában kovásodott,
a földpátok mind szericitesedtek és az alapanyagban is változó gyakoriságú a
szericit (V . tábla 3.). Színes elegyrészek helyét legtöbbször aprószemcsés kvarc
tölti ki. Érctömzsöket eddig a feküképzdményekbe ágyazva a kékpala alatt
80 m mélységig találtak. Ezek közvetlen környezete teljesen elkovásodott és az
érces kova hólyagaiban olaj cseppek ülnek.

Függleges szelvényben a kékpalafelületen, a kzetátalakulások ugrásszer
változását, amit a kzetek mikroszkópi képe is elárul kitnen lehet követni.
Nemesné Varga S. elemzései alapján a kémiai összetétel változásának párhuzamos
diagrammjain (2. ábra). A Si02 , alkáli és alkáli földfémek minimuma, Fe203 ,

A1203 és S kiugró maximuma a kékpala szintjére esik, jól mutatva, hogy a szerici-

tesedés és kovásodás pontosan a kékpalafelületig terjed.

Elszigetelten vizsgálva, ez a kép szokatlan és alig érthet. A Lahócában az
ércképz és ezzel kapcsolatos kzetátalakító hatások igen bonyolultan szövdnek
össze. A mélységbl feltör gzök és oldatok számára a Lahócában nem volt
nyitott hasadék, így azok repedések hálózatán át nyomultak föl. Az átalakító
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hatás megfelel magassági övben a feltörési utak között nagy térfogaton belül

érvényesült. A Lahóca egyes részeinek hidrotermális elváltozását, illetve ércese-

dését a szabálytalan, el-elduguló járatokon feltör, inkább diffúzió, mint áramlás
útján terjed ágensek hatására olyan sok, változó körülmény szabta meg, hogy
ezek rekonstruálására nem gondolhatunk.

A hidrotermális átalakulásoknak jóval egyszerbb sémája figyelhet meg
telérek mentén, ahol a telér-hasadékon áramló gzök és oldatok a falakban
általában egyenl mélyen fejtik ki diffúzió útján átalakító hatásukat. Az érc-

képzdés hidrotermális típusa tekintetében a recskivel összevethet Butte-i

érctelérek környezetében azt tapasztalták, hogy a telérhasadéktól befelé, az üde
kzetig a következ zónák különböztethetk meg : szericites kovásodás, kaoli-

nites, montmorillonites, kloritos kzetátalakítás, ép monzonit (12). Sales
a zónák kialakulását úgy képzeli el, hogy az ép kzetnek szericites-kovásodott

telérfallá átalakulása a kloritos (propilites), montmorillonitos és kaolinites kzet-
átalakulás állapotain keresztül vezet. A telérhasadékból a kzeten átdiffundáló

ágensek H'-koncentrációja, nyomása és hmérséklete, távolodva egyenletesen

csökken, mégis bizonyos határértékek átlépésénél a létrehozott kzet-
elváltozás típusa ugrásszeren változik meg. A zónák
határa t u 1 a j d o n k é p e n az egyes átalakulások egy-
más eltt haladó frontjának legszéls helyzete.

A tömzsöket létrehozó ércképz fázist a Lahócában, mint a legtöbb hidro-

termális ércelfordulás esetében, medd kzetátalakító hatások huzamos érvé-

nyesülése vezette be. Ezek »készítették el a talajt«, illetve a kzetet az érc

befogadására. Hasznosítható érc általában — és ez a Lahócára
vonatkozóan kivétel nélküli szabálynak látszik — csak a szericites-
kovás zónában válhatott ki nagyobb mennyiségben (6).

A kzetátalakulások típusai a Lahóca impregnációs tömzsei körül a repedezett-

ség és lyukacsosság helyi változásai szerint bizonyára szabálytalanul alakultak

ki. Az agyagosán bontott kzetfajtákat eddig ásványtanilag megkülönböztetni

nem állt módunkban, tehát arra sincs bizonyítékunk, hogy az agyagosán bontott,

vagyis fedképzdmények az agyagásványok kifejldése alapján tagolhatok

lennének. Egyedül a Mg-tartalom kiugrásából lehet esetleg a montmorillonitos

zóna jelenlétére következtetni (12).

A szericites-kovás kzetátalakulás, vagyis a feküképzdmények zónája

éles határral, st egy egészen különleges határképzdménnyel, a kékpalával

különül el a fedképzdményektl. A szericites-kovás kzetátalakulás határa

az irodalomban e tekintetben tárgyalt ércelfordulásoknál általában éles, a hidro-

termális kzetelváltozások között a legélesebb határfelület. Mivel szericites-

kovásodás legtöbbször a hasznos ércesedés elterjedését jelöli, kialakulásának

fizikokémiai okaival bven foglalkoztak.

Az agyagásványok képzdésével szemben a szericithez szabad K‘ szükséges.

Ezt valószínleg a földpátok teljes szétesése szolgáltatta, nem a hidrotermák

hozták. Szintéziskísérletek szerint a kémiai alkotórészek jelenlétében savanyú
hidrotermális környezetben csakis 300—350° között képzdhet szericit. Ilyen

fizikokémiai körülmények között a vas szilikátos kötésbl teljesen felszabadul

és pirít válik stabilissá. Ennek képzdése a hidrotermákból sok ként von el, ami
komplex szulfidok képzdésének és Si02 kiválásának kedvez (12).

A szulfidos ércásványok és kova együttes kiválása valóban törvényszer
és ennek az ércfelhalmozódás mechanizmusa szempontjából dönt jelentsége

van. A hidrotermák feltörési útját az általuk lerakott kova zárja el, mely minden
hézagot kitölt. A kiváláskor bizonyára gélnem kovaanyag félig
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átereszt burokként mködik s a hidrotermális oldatokból a

nehézfémek szulfidjait kiszri. Ilyen eldugaszolt járatokban és zsákokban a nyo-

más a környezetében uralkodónak többszörösére felugorhat s az elzáró kéreg

ismételt áttörésével ritmikus kiválásokat eredményezhet. (Pl. Yellowstone-parki

fúrások (13).)

Ezek a kísérleti adatok valamivel érthetbbé teszik számunkra a Lahóca
impregnációs tömzseinek rendkívül szabálytalan körvonalát és szeszélyes érc-

eloszlását, azonban a kékpala keletkezésére magyarázatot nem adnak. A szeri-

cites kzetátalakulás feltételeinek átlépésénél az átalakító folyamatok ugrásszer
megváltozása következtében inhomogenitási felület alakulhatott ki — de csakis

a Lahóca egyenletes hamutufából álló D-i részén. Itt a már szericitté nem alakuló

földpát-anyag gélnem agyagásvánnyá alakult, a vastartalom pedig igen finom

eloszlású pirít alakjában kötdött meg.

Az »érces oldatok megtorló dása« az egységes kékpalafelületen, amire fleg
Pálfy hivatkozott, csak kivételes jelenség volt és az érctömzsöket adó hidro-

termális fázis esetében ki sem mutatható. Gyakran egészen medd, alig kovás
tufa iktatódik a dús tömzs és a kékpala közé. Ha azonban a kékpala az érctömzsök

udvarában egyenl hmérséklet és kémizmusú felülethez kötött átalakulási

termék, melyet az agyagosán bontott fedtufával fokozatos átmenetek kötnek
össze, a »torlódást« a tömzsök elhelyezkedésének magyarázatára nem szükséges

feltételeznünk, st a kékpala egymásfeletti megismétldései, a »másod- és harmad-
'rend« kékpalák az átalakulási front idszakos elreugrásaival jól magyaráz-

hatók. A kékpala-felület a késbbi elmozdulásoknál mindig csúszó felületként

szolgált, így legtöbb helyen elfent, kihengerelt' alakban találjuk, innen palás

szerkezete.

A hidrotermális kzetátalakulások és ércfelhalmozódások szempontjából

egészen eltér viszonyokat találunk a Lahóca É-i részén az azt felépít rendkívül

egyenetlen agglomerátumban. Az érc útját elkészít kzetelváltozások itt

nem nagyjából egységes felületre terjedtek el s a kiindulási kzet eltér alkata

miatt sem kerülhetett sor kékpala keletkezésére. A bontott mellékkzet ezen

a részen a bánya feltárásaiban — legalább is a megcsiszolt mintákban — általá-

ban szericites és kevéssé, egyenetlenül kovásodott. Az egészet a szericites-kovás

átalakulás zónájába sorozhatjuk, melynek határfelületét eddigi vizsgálatokból

pontosan nem ismerjük.

Az érctömzsök (III., V. alsó, VI., VIII.) kifejldése lényegesen eltér a déliek-

tl. A kovásodás nem olyan mérték és nem összefügg, mint amazoknál, hanem
erekre, foltokra korlátozódik. A dúsérc is gyakran fészkes, gumós alakban (»tojás-

érc«) koncentrálódik, ami esetleg az eldugult járatokban, zsákokban megrekedt
hidrotermákra vezethet vissza.

Az egyes tömzsök érce szövet és ásványos összetétel szempontjából lénye-

gesen eltér egymástól. Ezeket a különbségeket mikroszkópi vizsgálat alapján

kidolgozni eddig nem volt alkalom. Uralkodó ércek az enargit és famatinit. A két

ásvány bizonytalan, ércmikroszkópi megkülönböztetésére az enargit jóval ersebb
bireflexióját tartottam legalkalmasabbnak. A Recskrl leírt luzonit alatt (15),

mely ásványt a bels szerkezeti kutatások diszkreditáltak, famatinitet kell érte-

nünk változó, bizonyosan jelents As-tartalommal. Ezt Földváriné egy-egy
mintából készített színképfelvétele is igazolja.

Van tisztán enargitos (IV.) és tisztán famatinites (IX.) tömzs, legtöbbször

azonban keverten, egymással gyakran ritmikusan váltakozva találjuk a két
ásványt. A két ásvány kiválását az odaáramló oldat kémizmusa, a fakóérccel

fennálló egyensúly eltolódása, esetleg egyéb fizikai tényezk szabhatták meg.
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A Lahóca ércteleptani különlegessége az érces kova hólyagüregeiben talál-

ható olaj. Az olaj a tömör kvarcit teljesen zárt hólyagaiba nem migrálhatott

és ércesedés utáni migrációt feltételezve az sem volna érthet, hogy az olajnyomok
laza, likacsos tufában jóval ritkábbak s itt is az erek mentén haladó kovásodáshoz
vannak kötve. Az olaj csak az érchozó hidrotermákkal jöhetett és a kova kiválása

során záródott hólyagba. A lahócai nagyfúrás szerint a hidrotermák legalább

200 m vastag triász radiolariton keresztül törtek fel. Az olaj ez alól esetleg paleo-

zoikumból jöhetett és anyakzete nem lehet a környékbeli rupéli agyag. Az olaj

kémiai alkata alapján esetleg ez a feltevés jobban alátámasztható lenne.

A lahócai érckutatások régen felvetdött kérdése, remélhetünk-e érctöm-

zsöket a jelenlegi bányászat szintje alatt nagyobb mennyiségben ? A jelenlegi

érctömzsök területére vonatkozóan határozott nemmel felelhetünk. Bár a lahócai

nagyfúrás mintái szerint szericitesedés a jelenlegi bányászat talpában még 200—
300 m-ig tart, a kovásodás lényegesen alárendeltebb és ércesedésnek csak jelen-

téktelen nyomai mutatkoznak. Mint annyi ércelfordulásnál, a hidrotermák
feltörési útjukon mindaddig, míg az érckiválásra kedvez magassági övét el nem
érték, szinte nyomtalanul suhantak keresztül. A tömzsök újabb emeletét a jelen-

leg ismertek alatt nem várhatjuk. Mélységi kutatás számára egyetlen lehetség

a Lahóca eddig ércmentesnek ismert, lezökkent szárnyaiban volna, ha az érce-

sedés ezekre is kiterjedt s itt a tömzsös zóna a felszín alatt mélyebben húzód-

nék meg.
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reojiorfiqecKtle CTpoenöe MecTopoHíneHÜH PenK

r. n a h t o

O CTpoemiH Jlaxonbi (Penn) mvieiOTCH MHoroHncjieHHbie naHHbie, ho no OTHoine-
hhio nponcxomnemiH Haiiöojiee BamHbie Bonpocbi hbjihiotch eme HepeineHHbiMH.
TjiaBHbie cöpocoBbie 30Hbi pa3nejimoT MecToponmemie na Tpii nacni. OpyneHemie
BCTpenaeTCH b ueHTpaJibHoü 30He. Ha rcpanx BbixonHT Ha noBepxHOCTb ojiee mojio-
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aue nopojcu. OmraaKOBoe opyneHemie BCTperajiocb h b ohhoö pasBenoqHoa ckbs-
>KHHe b Ty«J)$yTax BepxHejiaTop$OBoro B03pacTa. Oco6oe nojiojKeHne aaHHMaiOT
epem* CTpaTOByjiKaHHHecKHx o6pa30BaHHHX Jiaxonu TaK Ha3UBaeMMe cnHne cjiaHnu.
naji$H hx CTHTaji CTpaxnr pa^aqecKHM ropn30HTOM, ho HOBetlurae HCCJieaoBaHHH
noKa3ajiH, utó ohh hbjihiot ch tojii>ko rpammHoft noBepxHocTbio H3MeHeHHHx nopoa.
OpyneneHHHe MaccH nax ouhtch non 30H0& chhhx cjiamjeB, Ha pacTOírann okojio
100 neTpoB. 3Ta 30Ha oKa3ajicn no aaHHHM nccJieaoBaHHü HanSoJiee Önaro-
npHHTHo nnn pynooöp aaoBaHnn. IIoaTOMy npoxoaa rjiy6>Ke Hejibaa oatanaTb
HOByro cepnio pyninjx Ten.

Hydrothermal Alteration and Metallizatlon o( the Lahóca-hill near Recsk

by G: Pantó

The Lahóca-hill containing impregnation-stocks of gold-copper re is built

up by Laté Eocéné biotite-amphibole andesite stratovolcanic formations. The
Central section is characterized by intensehydro thermal alterations and the

presence of 11 ore-stocks, while the barren flanks consist of less altered agglome-

rate alternating with fresh biotite-amphibole andesite lava-flows.

A peculiar formation of the Lahóca-hill is the ”blue shale”, a 0.5—2 metres

. thick layer having a dome-like position above the stocks. This formation has

been held first fór gangue and its outcrop led to the discovery of the occurence.

Mining exposures revealed that the stocks are characterized by a “blue shale”

cover and this formation has been made responsible fór the localization of

stocks.

Microscopic and Chemical study of the altered volcanic tuffs of the surrounding

of the stocks show that the “blue shale” is a special marginal formation between
sericitic-silicified and argillic types of alteration. Volcanic tuffs below the “blue

shale”, the actual hst rocks of the stocks are characterized by strong silicifi-

cation, totál sericitization of felspars and absence of clay minerals. Tuffs above
the “blue shale” underwent argillic alteration. Their further analysis according

clay minerals is lacking as yet. The ”blue shale” is a special kind of alteration

which led to a rock consisting of colloidal mass of clay matériái with extraordi-

narily rich pyritic impregnation.

Fóllowing the changes in rock composition by analyses of drilling cores by
S. Nemes-Varga, minimum values of Si02 , Na20, K20, CaO, and MgO as well

as maximum values of Fe203 , A1203 and S were found to be bound to the “blue

shale”. Below it composition is characteristic to sericitic alteration, above it to

argillic one.

In the Lahóca-hill impregnation metallization took piacé on a much more
complicated way than that of vein formation. Further investigation is there-

fore needed in order to get a more detailed concept about connexions between
hydrothermal alterations and metallization.

The impregnation-stocks of the Lahóca-hill are extremely variable as far as

structure and distribution of the re matériái is concerned. Chief re minerals

are enargite and famatinite which occur in most cases vicariously

or alternating. A curiosity of the stocks is the petróleum content of its silica.

Petroleum is to be found in entirely closed sphaerical cavities of the silica. Its

post-ore migration seems to be excluded, it is supposed therefore, that petróleum

was brought by the hydrothermal Solutions from the Pretertiary basement.
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A Tokaji hegységi kaolin keletkezésének kérdéséhez

Szebényi Lajos

A Tokaji hegységben a riolittufából keletkezett kaolinok többnyire hidro-

kvarcit fedréteg alatt fordulnak el, mint azt Liffa és Földvári több helyen

megállapították. A kemény kvarcit védte meg a kaolint a lepusztulástól, így az

legnagyobb részt fennsíkot alkot. Ilyen a füzérradványi Korom-hegy is ;
ennek

települési viszonyairól lesz az alábbiakban szó. Itt is hidrokvarcit borítja az

enyhén DK-nek lejt kaolin-telepet. Errl a kvarcitról meg kell jegyeznem,
hogy tulajdonképpen nem is volna kvarcitnak nevezhet, hanem inkább ková-

sodott agyagnak, kovásodott homokknek, kovásodott riolittufának, — tisztán

kovasavas gélbl keletkezett valódi kvarcit nagyon kevés volt benne talál-

ható.*

A település azonban csak nagy vonalakban ilyen egyszer. Elssorban a

fennsíkoknak a pereme le van suvadozva, csúszva, mint azt már Földvári is

hangsúlyozta 1939. évi szakvéleményében. Ezek a suvadások hatalmas törmelék-

lejtket okoztak a Korom-hegy környékén, ami az alsóbb rétegek felismerését

lehetetlenné teszi. Bányászatilag ezek a suvadások két okból is nagyon kelle-

metlenek, egyrészt a telep nem követhet, másrészt a suvadások által össze-

hasadozott kaolinba a vasas oldatok beszivárogtak és azt felhasználásra alkal-

matlanná tették.

Ennél is sokkal nagyobb baj, hogy a használható kaolin fészkes település-

nek bizonyult. Ez a település a bányászat során jól megfigyelhet. Az eddigi

kutatások során a fészkek helyét nem sikerült elre meghatározni. A használható

teleprész meghatározásához elször is a suvadások területét igyekeztem körül-

határolni. Ezért a kvarcittett részletesen felmértem, mert a suvadások a fel-

színi formákból jól nyomozhatok voltak. Ekkor bukkantam rá a tetn egymás-

után sorakozó lefolyástalan mélyedésekre, melyek 10—15 m átmérjek és kb.

fél méter mélyek. Egynémelyikben a víz is megáll és kis tavat alkot, ilyenek a

Büdös-tó és a Kerek-tó. Fképpen az utóbbi vezetett reá arra, hogy ezek a mélye-

dések tulajdonképpen forráskráterek. Ugyanis a Kerek-tónál nemcsak a tölcsér-

szer, egészen szabályos, kerek mélyedés van, hanem kívülrl is meg van a kráter

fala (lásd a szelvényt). Elgondolásomat megersítette az, hogy a bányászatban

az eddig megközelített Büdös-tó alatt és az attól húzódó, a tetn követhet
mélyedéssorozat alatt a kaolin el van kovásodva, ami a forrástölcsérek és hasa-

dékok mélybeni folytatását jelzik. Földvári a kaolinosodást és a kvarcitképz-

dést két kvarcittelérbl vezette le, egyik a terület DNy-i részén, a másik az ÉK-i
végén, egymástól kb. 800 m-re. Irányuk ÉÉNy 330° — DDK 150°. Ezek a tér-

színen éles gerincet alkotnak. Ezekhez a f hasadékokhoz csatlakozik az egymás-
tól 30—50 m távolságra lev forrástölcsérek rendszere. A forrástölcséreket a

tektonikai irányoknak megfelel rendszerbe nem tudtam foglalni, mivel szeszé-

* Minthogy az irodalomban a hidrokvarcit elnevezés terjedt el ezekre a kze-
tekre, a továbbiakban ezt az elnevezést használom.
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lyesen gördült vonalban sorakoznak. A keletkezés kérdésétl eltekintve, e forrás-

tölcséreknek az a gyakorlati jelentsége, hogy e forrástölcsérek és
hasadékaik okozták kovásító hatásukkal a kaolin-
réteg lencsékre való szabdalását. A szelvény ÉNy-i részére

berajzolt aknát ilyen elgondolás alapján telepíttettem és ebben meg is kapták
az el nem kovásodott kaolint, holott a vágatok ebben az irányban már minden-
hol kovásodott kaolinba ütköztek.

Szintén domborzat alapján tételezhet fel a szelvényen ábrázolt törésvonal

is, mely a kaolintelep ÉK-i részét 30 m-rel megemeli.

A bányászat másik problémája a fészkes település mellett az okkeres szeny-

nyezdés. Ez két módon jelenik meg : 1. repedések mentén felülrl bemosott
szennyezdés, ami elssorban a lesuvadt részek környékén van, tehát elre kijelöl-

het
; 2. nem ilyen egyszer azonban a fészkesen települt okkeres szennyezdés,

mely körkörös héjakban jelentkezik, tehát a riolittufa valamilyen vastartalmú

zárványa körül keletkezett. Ez utóbbiak megjelenésében nem tudtam rendszert

találni.

A fent vázolt települési viszonyok alapján a Korom-hegyi kaolint helyben

keletkezettnek gondolom, még pedig már a szarmata korszakban. Ugyanis a

kaolin fedjében lev hidrokvarcitból Pálfalvy 50 fajból álló flórát gyjtött,
mely kétségtelenül a miocén korra utal. A kaolin pedig nem keletkezhetett a

hidrokvarcit leülepedése után, mert ez a hidrokvarcit azokból a forrásokból

jutott a felszínre, melyeknek forrástölcsérei a már kész kaolint kovásították el.

Ez a jelenség, a kaolin utólagos elkovásodása jól megállapítható a bányában,
ahol a kaolin rétegek a forrástölcsérek közelében fokozatosan keményedve, len-

csésen, ujjasán átmennek a kvarcitba. Tehát arra kell gondolnunk, hogy a for-

rások hol kaolinképz szénsavas vizeket, hol pedig kovasavval telített oldatokat

hoztak a felszínre. Ebbl pedig az következik, hogy egymás alatt nem
csak egy kaolintelepet remélhetünk, hanem többet is.

Erre az említett kutatóakna is szolgáltatott példát, melyben szintén akadt több

bár használhatatlan kaolintelepecske a hidrokvarcit között. Hogy a f kaolin-

telep alatt van-e biztosan más telep is, azt a hegyoldal vastag törmeléktakarója

miatt nem lehetett eldönteni, ezt csak mélyfúrással tudhatnánk meg.

K BonpOcy böpaaónanmi Kaojimia b rpax Toxatt

Jl. C e 6 e h H

Abtop ycTaHOBmi cbh3h Memay TepMaJibHbnvm HCTOMHHKaMH u o6pa30BaHueM
KpeMHeBKii b cjiohx naomma. AHajni3npoBaB MopijtoJiormo noBepxHocra bo3M0>kho
OKOHTypiiTb pacnojiomemie KaojiHHOBbix rHe3n. IIpaBUJibHOCTb MeToaa noaTBep-
mnajiacTb pa3BeaouHbiM Typ^oBamieM. II IlajKjmJiBii HaiueJi oraTyio MiiouenoByio
4>jiopy b KBapuHTax kpobjih Kaojuma. IIoaTOMy opa30BaHue naomma Hanajiocb
yme b capMaTCKOM npyce.

/
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Ásványtani adalékok

Zsivny Viktor

1.

Kuprit Vysní Medzev (Felsomecenzéf)-röl

1939. évi gyüjtutamon Luciabányán Blunár Ferenc üzemvezet mérnök-
tl a M. N. Múzeum számára két limonitos stufát kaptam, melyeken kuprit
jelenik meg. A darabok Blunár közlése szerint a vysní medzevi Kalte-Binne
bányából valók. Felületükön (= a limonit repedéseiben) a kuprit szabadon fenntt
kristálykákban, vagy szabad szemmel földesnek látszó, binokuláris mikroszkóp
alatt mikrokarfiolos, vagy pedig srn egymáshoz ntt parányi kristálykákból

álló bevonatként észlelhet. Szabad kristálykák a limonit földes részeiben bennve
is megjelennek. A gyakran többé-kevésbbé torzult oktaéderes kristályok maximá-
lisan 1

/3 mm nagyságúak, általában sokkal kisebbek : 0-1 mm-esek
;
gyakran

egyik oktaéderlapjukkal vannak a darabhoz nve s ezek rendszerint az említett

lap szerint lapúltak. Binokuláris mikroszkóp alatt két kristálykán egy-egy okta-

éderéi helyén csillogó, hosszúkás lapocska (110 ?) volt észlelhet. Mérésre sajnos

nem lettek volna épen levehetk e kristálykák. Egyéb alakokat nem észlelhet-

tem. A megfigyelt alakok tehát
:
{111} és {110 ?}.

2.

Vivianit Luciabányáról

Ugyancsak 1939-ben Blunár FERENC-tl egy Luciabányáról való pirites,

kvarcos, pátstufát kaptam, melynek üregeiben kékesszín, hiányosan, csupán
2— 3-lappal kifejldött vivianitkristályok, illetleg többnyire párhuzamos össze-

növés halmazaik jelennek meg. Mérésre elegend épséggel nem voltak levehetk.

3.

Markazit Lesencenémetfaluról

Vendl Mária 1921-ben tartott eladásában ismertette a Nemesvitán (Zala

m.) agyagban elforduló markazitot.1 Ez az agyag egyik tagja az ottani pontusi

emeleti rétegösszletnek, melynek alkotásában az említett agyagon kívül még
homok, homokk, márga (esetleg, bazalttufával) is részt vesznek.

1940-ben Lengyel Zoltán budapesti kohómérnök »Lesencenémeti«-rl

(=Lesencenémetfalu) való markazitot ajándékozott a M. N. Múzeum ásvány-

kzettárának. Lesencenémetfalu légvonalban csaknem 3 km-nyire fekszik ÉNy-ra
Nemesvitától. A környékén található geológiai képzdmények azonosak a Nemes-
vita-környékiekkel. 2

)

1 Vendl Mária : Calcit Vaskrl, antimonit Hondolról, gipsz Óbudáról és

markazit Nemesvitáról
;
Földt. Közi. 51—52 , 39—45 [44—45], [1921—1922 (megj.

[1923)]. Német kivonat: Kalkspat von Vask, Antimonit von Hondol, Gyps von
Óbuda und Markasit von Nemesvita; loc. cit., 102—104 [104].

2 Lásd : A Balaton-tó környékének részletes geológiai térképe 4 lapon. Szer-
kesztette : Lóczy L. Budapest, 1920.
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Az ajándékozó közlése szerint a markazitot a falu mellett, az akkor épül-
félben volt lporraktár területén létesítend kút ásásánál, 15 méter mélyen a fel-

szín alatt y2 m vastagságú »szürke agyagiban a következ szelvény alján talál-

ták :

humusz homokos kavics

markazitmentes szürke agyag konglomerát
édesvízi mészk (3 méter) sárga agyag
sárga agyag markazitos szürke agyag.

(Egy kvalitatív, tájékoztató iszapolási próbám tanúsága szerint a markazitos

szürke agyag nem csekély mennyiség csillámos kvarchomokot tartalmaz.)

A markazit az agyagban kristálycsoportokban és gumókban jelenik meg ;

utóbbiak felületérl kristályok nnek ki. A markazit kristályai 1 cm nagyságot is

elérnek. Elfordulása nyilvánvalóan lényegben azonos jelleg a nemesvitaival.

Ennek ellenére a lesencenémetfalui anyagot mégis megvizsgáltam közelebbrl,

mert elzetes átnézésénél a kristályokon egy olyan kombinációtípust figyelhettem

meg, amilyent Vendl Mária nem említ Nemesvitáról. Az észlelt alakok 1 {011}, e

{101}, m {110} különben azonosak a Vendl M. által megfigyelt formákkal a c

{001} kivételével, mely a lesencenémetfalui kristályokon sohasem észlelhet jól

differenciálható lapokkal ; helyén, görbültnek látszó, rovátkolt lapkomplexum
jelenik meg, amely hosszú, a látmez 3-szoros átmérjével egyenl méret reflex-
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sávot ad, melybl egyes reflexek nem különíthetk el biztosan. {011} lapjai olykor

részben rovátkoltak a (011) (01 f) éllel párhuzamosan. A megmért 13 kristály,

illetleg kristálytöredék lapjai csaknem kivétel nélkül rossz, többszörös reflexeket
(reflexsávot, vagy két dimenzióban szétszóródott reflexeket [reflexterületeket])

adnak, melyekbl a normális helyzet lap reflexe csak nehezen vagy egyáltalában

nem állapítható meg. A (011): (011) szögre a különböz, illetleg azonos kris-

tályokon nyert szélsséges értékek különbsége kerek 3%°-ot is elérhet. Egyedül
{101} lapjainál figyelhettem meg egyszer reflexeket. Az alanti összeállításban az
észlelt szögeket) Gehmacher 3 elemeibl számítottakkal összehasonlítva adom

:

Észlelt
határértékek középérték Számított

11"' (011): (011) 78° 5'—81°43' 79°53' 78°50'

ee'" (101)
:
(lOl) 64° 7-65° 6' 64°36' OO

o

mm' (110): (110) 105°53' 105°53' 105°22'

lm (011): (110) 57°33'—65° 7 61°20' 62° 4i/
2

'

em (101): (110) 47°53'-47°56' 47°54' 47°37i/
2

'

le (011): (101) 69°34'— 70°54' 70°10' OO
OO

11 (011): (011) 53°30'— 57°27' 55°15' 55° 51'

mm (110): (110) 31°18'-31°28' 31°23' 30° 44'

Vendl M. a következ egymagában fellép alakot (ikreken), illetleg kom-
binációkat sorolja fel Nemesvitáról :

1. {011} egymagában 4 vagy 5 egyénbl álló ikreken 1 leggyakoribb

2. {011}, {001} 4 vagy 5 egyénbl álló ikreken
]

kristályok

3. {011}, {110} 2 egyénbl álló ikreken

4. {011}, {110}, {001} 4 egyénbl álló ikreken

5. {001}, {011}, {110} 2 kristály összenövésébl keletkezett egészen lapos

táblákon

6. {110}, {011}, {101} egyszer kristályokon.

Az általam megvizsgált lesencenémetfalui anyagban a kristályok legnagyobb
része — mint Nemesvitán — (110) szerinti egyszer, vagy hármas ciklikus iker,

melyeken csupán {011} egyik lappárja jelenik meg ; ez ikrek gyakran egymással

párhuzamosan vannak összenve (kakastaréj-habitus). Kevésbbé gyakran a

bázist helyettesít, említett görbült lapkomplexum (a továbbiakban »görb.

kompi. «-mal jelölve) és — fleg beugró szögekben — {110} észlelhet. {001} alakot

nem észlelhettem s így a VENDL-féle fent 2., 4. és 5. sorszámozású kombinációkat
sem figyelhettem meg. Néhány egyszer kristályon, melyek közül kettt meg is

mérhettem {101} is megjelenik. Az egyik —csonka — kristályon {011} és {101}, a

másikon {011}, {101}, {110} és a »görb. kompi. « kombinációja jelenik meg, de ezen

az utóbbi kristályon az els három forma lapjai más kifejldések (\. ábra,) mint

a Vendl M. által leírt sáli. ábrájában ábrázolt kristályon. Kristályunk viszont

hasonlít a Jugovics által leírt4 kósdi markazit egyik kombinációjához. Anyagom-
ban hiányzik még a Vendl M. 10. ábrájában közölt (fenti 5. számú) ikertípus.

3 Gehmacher A. : Morphologische Studien am Markasit ;
Zeitschr. f. Krvst.,

13, 242—262, [1888].
4 Jugovics L. : Kósdi markazit; Földt. Közi., 43, 202—204 [203], [1913];

Markasit von Kósd
;

loc. cit. ,
290—292 [291 [.
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Az általam észlelt egymagában fellép alak, illetleg kombinációk tehát :

{011} egymagában

A falubattyáni szárhegyi ólomércelfordulás ásványaival Vendl A., majd
késbb behatóbban Koch S. foglalkozott. 5 Utóbbi a szekundér ásványok tárgyalása

során két barnás, sárgás ásványról emlékezik meg. Az egyik a cerusszitosodott

galenitet néhány milliméter vastagságban rendszerint barnás-sárgás kéregként

burkolja s »e kéreg a repedések mentén benyomul az érc belsejébe is és vékonyan
kérgezi az üregek falait borító cerusszit kristályokat «.

Ez az anyag vegyi összetételére nézve piromorfit és apatit izomorf elegye.

A másik »a cerusszitosodott galenitpéldányokat az oxidációs utak mentén sárgás-

barnássárgára fest amorf földes anyag. Vegyi vizsgálata alapján az anyag
alumíniumot, vasat és kevés ólmot tartalmazó víztartalmú szilikátnak bizonyult.

Sárgásszín változata kevesebb, a barna szín több vasat tartalmaz « (Vendl
sárgás-zöldes piromorfitkéregrl tesz említést, mely helyenként bevonja a gale-

nitet.)

Az általam 1940 júniusában gyjtött szárhegyi cerusszitos darabokon citrom-

sárgába, illetleg narancssárgába hajló okkersárga, porszer, földes anyagot észlel-

tem, mely a repedések mentén járja át azokat. Bitskei J. egyetemi magántanár úr

elemzése alapján — melynek szíves elvégzéséért e helyen is hálás köszönetemet
fejezem ki — az anyag bindheimitszer ásványnak minsíthet. Képzdését,
illetleg antimontartalmát megmagyarázza, hogy a szárhegyi érc galeniten kívül

antimontartalmú szulfósót is tartalmaz, melynek jelenlétét Erdélyi J. az általa

1950-ben gyjtött szárhegyi darabok vizsgálatánál — melyeken ugyancsak sárgás

bomlástermék jelenik meg — állapította meg. Ez az érc Sztrókay K. ércmikrosz-

kópi vizsgálata szerint, melyet Erdélyi felkérésére végzett el — antimonfakóérc

(Erdélyi szóbeli közlése).

Az irodalmi adatok szerint a bindheimitek összetétele tág határok között

változik. A közölt elemzések határértékei — figyelmen kívül hagyva a »Hintze-

ben felvett6 elemzések közül a nagymértékben inhomogén anyagra vonatkozó 18.

és 22. számú elemzéseket, azonkívül Natta és Baccaredda7
, valamint Le Me-

surier8 elemzéseit is, mert PbC0
3
-tartalmú anyagra vonatkoznak — a követ-

kezk :

6 Vendl A. : A Somlyó és Szárhegy geológiája s egykori hévforrásai
;
Hidro-

lógiai Közi., 4—

6

(1924—26-ra), 37—44 [41—44], [1928]. Über die geologischen
Verháltnisse dér Somlyó- und des Szárhegy-Berge und ihre einstigen Thermen

;

loc. cit., 124—133 [129—133]. — Koch S.: A fejér-megyei Szárhegy ólomérc elfor-
dulása ; Acta universitatis szegediensis Sectio scientiarum naturalium (Pars min.
petr.) = Acta mineralogica, petrographica, 1 ,

1—6, [1943]. Das Bleierzvorkommen
auf dem Szárhegy im Komitat Fejér ; loc. cit., 7—12.

6 Hintze : C. : Handbuch dér Mineralogie, I. Bd., 4. Abt., 2. Hálfte, 838—840,
[1933].

7 Natta G. és Baccaredda M. : Tetrossido di aritimonio e antimoniati

;

Zeitschr. f. Krist., 85
, 271—296 [278], [1933].

8 Le Mesurier C. R. : Carminite and bindheimite from the Ashburton dis-

trict
;

Journ. Roy. Soc. Western Australia, 25 , (1938—39-re), 137—140, [1939],
(Min. Abstr.-ból [9, 36] véve).

{110}, »görb. kompi.

«

{101} csonka egyszer kristályon

{101}, {110}, »görb. kompi. « egyszer kristályon.

4. Bindheimit-szer ásvány Faluhattyánról
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PbO : 36-54—61-83% (a leggyakoribb érték 40—50% közötti),

Sb2
05 : 31-71—51-94% (a leggyakoribb érték 40—50% közötti),

H20 : 1-15—11-98% (a leggyakoribb érték 5— 8% közötti).

A bindheimitre megadott képletek :

1. 3Pb0.2Sb205
.6H20 (Secret Cafion [Nevada, U. S. A.])9

(Stewart Lode-bánya [Sevier Co., Arkansas] és

Secret Cafion [Nevada, U. S. A.])9

(Nercsinszk [Szibiria]),10

a Hypotheek-bányáinál (Idaho, U. S. A.)12 : n= y2
a Gornoinál (Valié Seriana) és

Camerata Cornello-inál (Val Brembana, n=2
Olaszország)13 :

a Mt. Amy-inél (Ashburton district, Nyugat-
Ausztrália)14 : n=l

2. 3Pb0.2Sb2
0-

o
AH

2
0

3. 3Pb0.Sb205
AH20

4. 2Pb0.Sb90,.nH90n

A szóbanforgó szárhegyi ásvány kémiai összetétele Bitskei elemzése szerint

:

% Molekulaviszony

PbO 63-42 0-2841 3-708

Fe
203

2-78 0-0174 0-227

Sb2
0

6
24-55 0-0766 1-000

HgO 7-00 0-3886 5-071

ai
2o3

0-26 0-0025 0-033

SiOa
1-32 0-0219 0-286

99-33

Sajnos a vas oxidációs foka nem volt megállapítható, ami a képlet felállítá-

sánál némi bizonytalanságot okoz.

A következkben a fenti elemzési adatok értelmezését kétféle módon kísérlem

meg.
1. Ha a kismennyiség vasat, alumíniumot és kovasavat az ólomantimoniát-

ásványunkat szennyez anyagoknak tekintjük s a képlet felállításánál figyelmen

8 »HiNTZE»-bl véve ; loc. cit., 831, 839 (a 14/b alatti elemzési adatokból az
PbC03 levonása után). Ha a secret canoni bindheimitnek H2S04 felett eltávozó vizét
higroszkópikusnak tekintjük, akkor összetételét a 2. számú képlet fejezi ki, különben
az 1. számú.

10 »HiNTZE«-bl véve ; loc. cit. 831, 838.
11 »Hintze« : loc. cit., 831. — Natta és Baccaredda :

(Ca, Pb , SbOH, . . .)t Sb207.nH20
(antimonokker és bindheimitre vonatkozó közös képlet) ; loc. cit. 293. — Ferrari
A. és Cavalca L. : PbSb206.Pb(0H) 2.7H20 [

= 2Pb0.Sb20s.8H20], La struttura dél

clorocadmiato di bario e le sue relazioni con i minerali dél gruppo dél pirocloro ;

Gazz. cbim. ital., 74, 117—126, 11944], (Min. Abstr.-ból [10, 209] véve). —
HAgele G. a vizet tekintetbe nem véve a oo Pb20 [SÉ>206 ]

képletet tételezi fel.

Röntgenographische Untersuchung des Bindheimits von Waitschach bei Hüttenberg,
Kárnten Zentralbl f. Min. etc. Abt. A, 45—50 [48], [1937]. — Strunz H. :

Pb2Sb2060 diadoch helyettesítésben Ca (~8H201%val; Mineralogische Tabellen, II.

kiad., 111, 1949. — Hey M. H. : 8 [Pb2Sb207.nH20] ; An index of mineral species
& varieties arranged chemically, 244, [1950].

12 »HiNTZE«-bl véve ; loc. cit., 840.
13 Natta és Baccaredda: Pb2Sb207.2H20, ill .(Pb, Ca) 2Sb207.2H20

;

loc. cit.,

291, 296 (p. 296-on 2H20 helyett tévesen 8H 20 szerepel
;
Natta és Baccaredda

képletei már PbC0 3-mentes anyagra vonatkoznak).
14 Le Mesurier ; loc. cit.
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kívül hagyjuk : az PbO, Sb
2
0 5 és H

2
0-ra megállapított fenti molekulaviszony-

értékekbl kiadódó képlet

3,71PbO.Sb2
O-.5.07H

2
O 1)

nem kielégít.15

2. Ha pedig csupán a kismennyiség alumíniumot és kovasavat hanyagoljuk
el, a vasat pedig az ólmot izomorf módon helyettesít ferrovasnak tekintve, mint
FeO-ot az PbO-hoz számítjuk,16 akkor a

4.16 (Pb,Fe)0.Sb
205 .5.07J72O 2)

képletet vezethetjük le.

Az 1) képlet a 4 Pb0.Sb
20s

.5H
20 3) képletet csak rosszul,

a 2) képlet a 4 (Pb,Fe)0.Sb205.5H2
0 4) képletet kielégíten

közelíti meg.
A 4) képlet figyelembevételével, a következ táblázatban a talált és a 4)

képlet összevont, leegyszersített alakjából a

4Pb0.Sb
205

.5H
20

képletbl számított17 értékek vannak egymással összehasonlítva :

talált számított különbség

PbO 69-29 67-51 -1-78%
Sb205

23-90 25-68 + 1-78%
h

2o 6-81 6-81 0-00%

100-00% 100-00%

Szárhegyi ásványunk összetétele magasabb ólomtartalmával különbözik
az eddig ismertetett különböz összetétel bindheimitektl. Ezért »bindheimeit-

szer ásvány« névvel megjelölni tartom célszernek.

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-kzettára, 1950. december.

Mineralogische Beitráge

Von VlCTOR Zsivny

1. Cuprit von Vysní Medzev (Felsomecenzéf)

Gelegentlich meiner Sammelreise im Jahre 1939 erhielt ich in Luciabánya für

das Magyar Nemzeti Múzeum, vöm dortigen Betriebsleiter, Herrn Ingenieur F.

Blunár zwei limonitische Stufen mit Cuprit. Die Stücke stammen nach Blunár’s
Mitteilung aus dér Grube Kalte Rinne in Vysní Medzev. An dér Oberfláche dér

Stücke (= in den Rissen des Limonites) erscheint dér Cuprit in frei aufgewachsenen
Kristallen, oder mit unbewaffneten Auge als érdig erscheinender Überzug, welcher

15 A szennyezésnek tekintett alkotórészek egyébként a Koch által említett
alumíniumot, vasat és kevés ólmot tartalmazó víztartalmú szilikát alkotórészei
lehetnek. Ha ilyeneknek fogjuk fel azokat, akkor az 1) képlet felállításánál e szili-

káthoz tartozó vizet és igen kevés ólmot is elhanyagoltuk ; ezeket számításba venni
ugyanis nincsen módunkban.

16 0,227 molekula Fe203-dal 0,454 m. FeO egyenérték. 3,708 + 0, 454= 4,162.
17 A »talált« rovat adatai a kísérletileg talált eredeti adatokból úgy adódtak ki,

hogy a Fe 203-ot equivalens PbO-ra s aztán az alumínium és a kovasav elhagyásával
az egészet 100%-ra számítottam át.

Földtani Közlöny LXXXI. 4— 6. 11
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unter dem binokularen Mikroskope mikrokarfiolig ist, oder aus dicht aneinander-

gewachsenen winzigen Kristállchen besteht. Freie Kristállchen finden sich auch
in den erdigen Partién des Limonites eingewachsen. Die háufig mehr oder minder
verzerrten oktaedrischen Kristalle erreichen die maximale Grsse von x

/3 mm, sind

aber im allgemeinen bedeutend kleiner : 0-1 mm. Oft sind sie mit einer Oktaeder-

fláche an das Stück gewachsen und nach dieser abgeplattet. Unter dem binokula-

ren Mikroskope konnte ich an zwei Kristállchen je eine einzige glánzende, láng-

liche Fláche (110?) an dér Stelle einer Oktaederkante wahrnehmen. Leider hátten

diese Kristállchen unversehrt nicht abgetrennt werden können. Sonstige Formen
konnte ich nicht feststellen. Die beobachteten Formen sind alsó

: {111} und

{
110 ?}.

2. Vivianit von Luciabánya

Ebenfalls im Jahre 1939 erhielt ich von F. Blunár eine Spatstufe mit Quarz
und Pyrit von Luciabánya stammend, in dérén Hohlráumen bláuliche, mangelhaft,

blos mit 2—3 Fláchen entwickelte Vivianitkristalle, beziehungsweise dérén Aggre-

gate mit paralleler Verwachsung sitzen. Sie konnten zr Messung nicht genügend
- unversehrt losgetrennt werden.

3. Markasit von Lesencenémetfalu (Komitat Zala)

Mária Vendl besprach in einem Vortrage im Jahre 1921 das Vorkommen des

Markasits im Tón von Nemesvita.1 Dieser Tón gehört dem dortigen pontischen

Schichtenkomplexe an, in dessen Aufbau ausser dem vorgenannten noch Sand,

Sandstein, Mergel (eventuell mit Basalttuff) teilnehmen.

Im Jahre 1940 spendete dér budapester Hütteningenieur Z. Lengyel Mar-
kasitkristalle von »Lesencenémeti« (=Lesencenémetfalu) dér mineralogisch-petro-

graphischen Abteilung des Magyar Nemzeti Múzeum. Diese Ortschaft liegt bei-

nahe 3 km in Luftlinie nordwestlich von Nemesvita. Die geologischen Bildungen

dér Gegend sind dieselben wie in dér Umgebung von Nemesvita.2

Nach dér Mitteilung des Spenders wurde dieser Markasit neben dér genannten
Ortschaft bei dem Graben eines Brunnens auf dem Areal des damals im Bau
befindlichen Pulvermagazins 15 Meter unter dér Oberfláche in »grauem Ton«
von l/2 m Máchtigkeit an dér Basis des folgenden Profiles gefunden :

Humus
grauer Tón ohne Markasit

Süswasserkalk (3 Meter)

gelber Tón
sandiger Schotter

Konglomerat
gelber Tón
grauer Tón mit Markasit

1 Vendl Mária : Calcit Vaskrl, antimonit Hondolról, gipsz Óbudáról és
markazit Nemesvitáról, Földt. Közi., 51—52 ,

39—45 [44—45], [1921—1922 (erschie-
nen 1923)]. Deutscher Auszug : Kalkspat von Vask, Antimonit von Hondol, Gyps
von Óbuda und Markasit von Nemesvita

; loc. cit., 102—104 [104].
2 Siehe die geologische Karte dér Umgebung des Balatonsees : »A Balaton

környékének részletes geológiai térképe 4 lapon. Szerkesztette Lóczy L. Budapest,
1920«.
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(Nach meiner qualitativen, zr Orientierung unternommenen Schlámmprobe
enthaltet dieser Tón mit Markasit nicht geringe Mengen glimmerigen Quarz-
sandes.)

Dér Markasit findet sich im Tone als Kristallgruppen und Knollen; aus letz-

teren wachsen Kristalle heraus. Die Markasitkristalle erreichen die Lángé von
1 Centiméter. Das Vorkommen ist offensichtlich wesentlich von demselben
Charakter als dasjenige von Nemesvita. Trotzdem entschloss ich mich zr Unter-
suchung des Materials von Lesencenémetfalu ,weil bei dér vorláufigen Durchsicht

desselben mir ein solcher Kombinationstyp auffiel, welchen M. Vendl von Nemes-
vita nicht erwáhnt. Die von mir beobachteten Formen.

1 {011}, e {101}, nx {110}

sind übrigens dieselben die M. Vendl beschrieb mit Ausnahme von c {001}, welche

an den Kristallen von Lesencenémetfalu nie mit gut differenzierbaren Fláchen
zu beobachten ist, vielmehr erscheint an dér Stelle dér Fláchen dieser Form ein

gekrümmt erscheinender geriefter Fláchenkomplex, dér ein langes, den drei-

fachen Durchmesser des Sehfeldes erreichendes Reflexband liefert, aus dem ein-

zelne Reflexe nicht sicher herauszuheben sind. Die Fláchen von {011} sind biswei-

len teilweise gerieft parallel dér Kanté (011) (01 1). Die Fláchen dér gemessenen 13

Kristalle, beziehungsweise Bruchstücke gaben beinahe ausnahmslos schlechte,

mehrfache reflexe (Reflexbánder, oder zweidimmensional zerstreute Reflexe

[Reflexareale]) aus welchen dér Reflex dér Fláche von normaler Lage nur schwer,

oder überhaupt nicht zu bestimmen ist. Die Differenz dér Werte des Winkels

(011)
: (011) an verschiedenen bezw. an demselben Kristalle gemessen kann

rund 3y2
°
erreichen. Einfache Reflexe lieferten blos die Fláchen von {101}. Fol-

gende Zusammenstellung gibt die beobachteten Winkelwerte mit denjenigen aus

Gehmacher’s3 Elementen berechneten verglichen an

:

beobachtet
Grenzwerte Mittelwert

berechnet

ír (011)
:
(01 f) 78° 5'—81°43' 79°53' 78°50'

ee'" (101) : (lOl) 64° 7'— 65° 6' 64°36' 64° 8'

mm' (110) : (110) 105°53' 105°53' 105°22'

lm (011): (110) 57°33'— 65° 7 61°20' 62° 4i/
2

'

em (101)
: (110)

47°53'—47°56' 47°54' 47°37 y2
'

le (011): (101) 69°34'— 70°54' 70°10' 70°18'

ll (011): (011) 53°30'— 57°27' 55°15' 55°51'

mm (no) : (Tiö) sns'-si^s' 31°23' 30°44'

M. Vendl gibt folgende Kombinationen bezw. die folgende alléin auftretende

Form an :

1. {011} alléin an Zwillingen von 4 oder 5 Individuen
|
die háufigsten

2. {011}, {001} an Zwillingen von 4 oder 5 Individuen
j
Kristalle

3. {011}, {110} an Zwillingen von 2 Individuen

4. {011}, {110}, {001} an Zwillingen von 4 Individuen

5. {001}, {011}, {110} (ganz flache Tafeln entstanden durch Verwachsung

zweier Individuen)

6. {110}, {011}, {101} an einfachen Kristallen.

3 Gehmacher A. : Morpholö^ische Studien am Markasit ;
Zeitschr. f. Krist.,

13, 242—262 , [
1888 .]

11 *
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In dem von mir untersuchten Matériái von Lesencenémetfalu ist dér grösste

Teil dér Kristalle-wie diejenigen von Nemesvita-einfache oder dreifache zyklische

Zwillinge, an welchen blos das eine Fláchenpaar von {011} erscheint ; diese Zwil-

linge sind oft parallel miteinander verwachsen (HahnenkammVTypus). Seltener

sind dér erwáhnte gekrümmte Fláchenkomplex, dér die Basis vertritt (im folgen-

den als »gekrümmt. Kompi. « bezeichnet) und — hauptsáchlich an Zwillingen

mit einspringenden Winkeln — {110} zu beobachten. {001} war nicht zu beobachten

demzufolge ebenso nicht M. Vendl’s Kombinationen No 2,4 und, 5. An einigen

einfachen Kristallen, von denen zwei auch gemessen werden konnten, erschien auch

{101}. An dem einen-, unvollstándigen-Kristall konnten {011} und {101} am ande-

ren die Kombination von {011}, {101), {110} und dem »gekrümmt. Kompi. «-e

festgestellt werden ; die Flachen dér erstgenannten drei Formen bringen aber an
diesem letzteren Kristall einen anderen Habitus hervor (siehe Abb. 1. des ung.

Textes), als an dem von Vendl beschriebenen und in Ihrer Abb. No 11 dar-

gestellten Kristalle. Anderseits áhnelt unser Kristall einer von L. Jugovics von
Kösd (Komitat Nógrád, Ungarn) beschriebenen4 Kombination. Auch fehlt in

meinem Matériái M. Vendl’s in ihrer Abb. No 10 dargestellter, oben mit 5. be-

zeichneter Zwillingstypus. Die von mir beobachteten Kombinationen beziehungs-

-weise die alléin in sich auftretende Form sind :

{011} alléin

{011}, {110}, »gekrümmt. Kompl.«

{011}, {101} an einem einfachen Kristall [Bruchstück]

{011}, {101}, {110}, »gekrümmt. Kompi. « an einem einfachen Kristall.

Über die Mineralien des Bleierzvorkommens am Szárhegy bei Falubattyán

(Komitat Fejér, Ungarn) berichtete A. Vendl, spáter und eingehender S.

Koch .
5 In dér Beschreibung dér secundáren Mineralien erwáhnt dér letztere zwei

bráunliche, gelbliche Substanzen. Die eine findet sich als eine bráunlich-gelbliche

Kruste von einer Dicke von einigen Milliméter am in Cerussit umgewandelten
Galenit : »diese Kruste dringt lángs dér Spalten auch in das Innere des Érzés

ein und bedeckt dórt die an den Wánden dér Hohlráume sitzenden Cerussitkristalle

ebenfalls in einer dünnen Schicht« . . . »Die Krustensubstanz stellt . . . eine iso-

morphe Mischung von Pyromorphit und Apátit dar.« Das andere Mineral erscheint

als »amorphe, erdartige Substanz, welche die zu Cerussit umgewandelten Exem-
plare des Galenits lángs dér Oxydationswege gelblich-bráunlichgelblich fárbt. Bei

dér Chemischen Analyse erwies sich diese Substanz als ein Aluminium, Eisen und
geringe Mengen von Blei enthaltendes, wasserháltiges Silikat. Ilire gelbe Variante

enthált weniger Eisen, die braune mehr.« (Vendl erwáhnt eine gelblich-grüne

Kruste aus Pyromorphit welche den Galenit stellenweise überzieht.)

4 Jugovics L. : Kósdi markazit ; Földt. Közi., 43 ,
202—204 [203] [1913] ;

Markasit von Kösd
;

loc. cit., 290—292 [291].
5 Vendl A. : A Somlyó és Szárhegy geológiája s egykori hévforrásai ;

Hidroló-
giai Közlöny (Zeitschrift für Hydrologie), 4—6 .(für 1924—26), 37—44 [41—44],
(1928). Über die geologischen Verháltnisse dér Somlyó- und des Szárhegy-Berge und
ihre einstigen Thermen

; loc. cit., 124—133 [129—133]. — Koch S. : A fejér-megyei
Szárhegy ólomérc elfordulása

; Acta universitatis szegediensis Sectio scientiarum
naturalium (Pars min. petr.) = Acta mineralogica, petrographica, 1 , 1—6, [1943].
Das Bleierzvorkommen auf dem Szárhegy im Komitat Fejér ; loc. cit., 7—12.

4. Bindheimitartiges Mineral von Falubattyán
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An den cerussitischen Handstücken, die ich im Jahre 1940 am Szárhegy
sammelte konnteich eineinszitronengelbe bezw. orangegelbe neigende ockergelbe,

staubartige, erdige Substanz beobachten, welche die vorgenannten lángs dér Risse

durchwebt. Auf Grunde dér chemischen Analyse des Herrn Privatdozenten J.

Bitskei (1940)) dem ich fiir seine Gefálligkeit auch an dieser Stelle herzlichst

danke, ist diese Substanz als bindheimitartiges Mineral zu betrachten. Ihre

Entstehung bezw. ihr Antimongehalt findet in dem Umstand eine Erklárung,

dass das Erz vöm Szárhegy ausser Galenit auch ein antimonháltiges Sulfosalz

enthált, welches Herr J. Erdélyi gelegentlich dér Durchsicht seiner im Jahre

1950 am Szárhegy gesammelten Stücke, an denen ebenfalls sich eine gelbe erdige

Substanz vorfand, feststellte. Nach dér erzmikroskopischen Untersuchung
dieses Érzés, welches Kálmán Sztrókay (Universitát, Budapest) auf die An-
regung Erdélyi’s unternahm — ist es ein Antimonfahlerz (Erdélyi’s mündliche
Mitteilung).

Nach den Literaturangaben wechselt die Zusammensetzung dér Bindheimite

zwischen weiten Grenzen. Die Grenzwerte dér publizierten Analysen — ausser

Acht gelassen die auf stark inhomogéné Substanz sich beziehenden Analysen No
18 und 22 im »Hintze«,6 ausserdem diejenigen von Natta und Baccaredda,7

sowei von Le Mesurier8 da sie sich auf PbC0 3
-haltiges Matériái beziehen — sind

folgende :

PbO : 36-54—61*83% (dér haufigste Wert liegt zwischen 40—50%)
Sb

2
0

6 : 31*71—51*94% (dér haufigste Wert liegt zwischen 40—50%)
HaO : 1*15—11*98% (dér haufigste Wert liegt zwischen 5— 8%)

Für dem Bindheimit wurden folgende Formeln angegeben :

1. 3Pb0.2Sb
2
0

5
.6H

20
2. 3Pb0.2Sb

20b
AH

20

3. 3Pb0.Sb205AH20

4. 2Pb0.Sb
20,.nH20íl

(Secret Caííon [Nevada, U. S. A.]), 9

(Stewart Lode-Grube [Sevier Co., Arkansas] und
Secret Canon [Nevada, U. S. A.]),9

(Nertschinsk, [Sibirien]),10

demjenigen

von dér Hypotheek-Grube [Idaho, U. S. A.]

entspricht : n= y2 12

von Gorno [Valié Seriana] und
|

Camerata Cornello [Val Brembana, > entspricht

Italien] I n=2 13

vöm Mt. Amy [Ashburton district, West-
australien] entspricht : n= l 14

* Hintze : Handbuch dér Mineralogie, I. Bd., 4. Abt., 2. Halfte, 838—840 [1933].
7 Natta G. und Baccaredda M. : Tetrossido di antimonio e antimoniati

;

Zeitschr. f. Krist., 85, 271—296 [278], [1933].
8 Le Mesurier C. R. : Carminite and bindheimite from the Ashburton dis-

trict
;

Journ. Roy. Soc. Western Australia, 25 (für 1938—39), 137—140, [1939],
(aus Min. Abstr.

[ 9 , 36] entnommen).
9 Aus »Hintze« entnommen; loc. cit, 831, 839 (aus den Analysendaten unter

14/b nach Abzuge des PbCO,). Betrachtet mán das über H2S04 fortgehende Wasser
als hygroskopisches, so enthált mán die Formel 2. sonst die Formel 1.

11 Aus »Hintze« entnommen; loc. cit., 831, 838.
11 »Hintze«

;
loc. cit., 831. — Natta und Baccaredda :

(Ca , Pb, SbOH, . . .) 2S&20 7 .ni/20
(gemeinsame Formel für Antimonocker und Bindheimit); loc. cit., 293. — Ferrari
A. und Cavalca L. : PbSb2Oe .Pb H20 \ =2PbO . Sb2Ob ,8H20]. La struttura dél

clorocadmiato di bario e le sue relazioni con i minerali dél gruppo dél pirocloro :



Die chemische Zusammenzung des untersuchten Minerals vöm Szárhegy ist

nach dér Analyse Bitskei’s :

% Molekülverháltnis

PbO 63-42 0-2841 3-708

Fe
203

2-78 0-0174 0-227

Sb
2
05

24-55 0-0766 1-000

h
2
o 7-00 0-3886 5-071

ai
203

0-26 0-0025 0-033

Si0
2

1-32 0-0219 0-286

99-33

Leider konnte die Oxydationsstufe des Eisens nicht bestimmt werden was
einige Unsicherheit in dér Berechnung dér chemischen Formel mit sich bringt.

lm folgenden sollen zweierlei Auslegungen dér obigen Analysendaten versucht

werden.

1. Wenn die geringen Mengen von Eisen, Aluminium und Kieselsáure als

Verunreinigungen unseres Bleiantimoniatminerals betrachtet und bei dér Auf-

stellung dér chemischen Formel vernachlássigt werden, so ist die Formel zu

welcher die Molekülverháltniswerte von PbO, Sb205
und H

20 führen

3‘7\PbO.Sb
2O5 .S-07H20 1)

nicht befriedigend.15

2. Wenn mán blos die geringe Mengen Aluminium und Kieselsáure als Ver-

unreinigungen ansieht und vernachlássigt, das Eisen aber als das Blei isomorph

vertretendes Ferroeisen betrachtet und als FeO mit dem PbO zusammenfasst18

so erhált mán die Formel

4-16 (Pb,Fe)0,Sb
205.5-07H20 2)

Die Formel 1) ist eine schlechte Annáherung zr Formel

4Pb0.Sb
205

.5H20 3)

die Formel 2) eine befriedigende zr Formel

i(Pb,Fe)0.Sb
t05.5Hi0 4)

Gazz. chim. ital., 74, 117—126, [1944], (aus Min. Abstr. }10, 209] entnommen) —
Hagele G. nimmt ohne weitere Berücksichtigung des Wassers die Formel oc Pb20
[Sí>206 ] an. Röntgenograpische Untersuchung des Bindheimits von Waitschach
bei Hüttenberg, Kárnten

;
Zentralbl. f. Min. etc. Abt. A, 45—50 [48], [1937]. —

Strunz H. : Pb2Sb2060 mit diadochen Vertretung durch Ca (~8H20?) ;
Mineralo-

gische Tabellen, II. Ausg., 111, [1949]. — Hey M. H. : 8 [Pb2Sb20 7
. nH20] ;

An
index of mineral species & varieties arranged chemically, 244, [1950].

12 Aus »Hintze« entnommen
;
-loc. cit., 840.

13 Natta und Baccaredda : Pb2Sb207 . 2H20 bezw. (Pb, Cá) 2 Sb20 7
.

2

H20 ;

loc. cit., 291, 296 (p. 296 steht falsch 8H20 statt 2H 20 ; die Formeln von Natta und
Baccaredda beziehen sich auf bereits PbC03-freie Substanz.

14 Le Mesurier
; loc. cit.

15 Die als Verunreinigungen betrachteten Bestandteile können übrigens eventuell
zum von Koch erwáhnten Aluminium, Eisen und geringe Mengen von Blei enthalten-
den wasserháltigen Silikat gehören. Bei dieser Auffassung wurde bei dér Auftstellung
dér Formel 1) das zu diesem Silikat gehörige Wasser und sehr geringe Mengen von
Blei vernachlássigt

; diese in Berechnung zu ziehen ist námlich nicht möglich.
16 Mit 0 227 Moleküle Fe

20, sind 0 454 Moleküle FeO equivalent. 3’708 + 0'454 =
4162.
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Die Forrnel 4) in Betracht gezogen, sind in dér folgenden Tabelle die gefunde-

nen17 mit den aus dér zusammengezogenen, vereinfachten Gestalt dieser Formel,

das heisst aus dér Formel

berechneten Werte mit

4Pb0.Sb
2
0r

o
.5H

2
0

einander verglichen

;

geíunden berechnet Differenz

PbO 69-29 67-51 -1-78%
Sb

2
0

5
23-90 25-68 + 1-78%

h
8
o 6.81 6-81 0-00%

100-00% 100-00%

Die Zusammensetzung unseres Minerals vöm Szárhegy weicht durch höherem
Bleigehalt von den bisher publizierten Bindheimiten verschiedener Zusammen-
setzung — ab. Deshalb scheint mir zweckmássig dasselbe als »bindheimitartiges

Mineral« zu bezeichnen.

Budapest, Mineralogische-petrographische Abteilung des Magyar Nemzeti
Múzeum, Dezember 1950.

17 Die Zahlenwerte dér Colonne »gefunden« ergaben sich so aus den experimen-
tell gefundenen Originaldaten, dass das Fe 203 auf equivalentes PbO und dann nach
Weglassung des Aluminiums und dér Kieselsáure das ganze auf 100% umgerechnet
wurde.
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A vivianit transzlációja és redözése

Tokody László

Az Országos Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kzettára, 1950-ben

néhány Chiuzbaia-i (kisbányai) vivianit-kristállyal gyarapodott. Ezek közül, az

egyik stufa vivianit-kristályán a mechanikai hatásra bekövetkezett plasztikus

deformáció kiválóan érvényesül, és ezenkívül a vivianiton eddig még nem ismer-

tetett »redzés« jelensége ismerhet fel.

A megvizsgált vivianit-kristály kísér ásványai lényegében ugyanazok,

mint a legutóbb leírt feltnen nagy (a : b : c = 4 : 9 : 14, 13,2 : 11,3 : 18 és

-25,1 : 16,6 : 42 mm) vivianit kristályoké
:

galenit, szfalerit, pirít, kalkopirit,

pirrhotin, kvarc, sziderit és szferosziderit.1

E nagy vivianit kristályok mind pirrhotin-táblákra nttek, a most tanul-

mányozott kristály ellenben sárgás kvarc-kristályokon ül. A kristály színe kissé

szürkés árnyalatú zöldeskék. Vastagsága miatt átnemlátszó. Egy hozzántt

kristályka zöldeskék színné’: átlátszó, vékonyabb részén színtelen-átlátszó. A
chiuzbaiai (kisbányai) vivianit-kristályokbán gyakorta megjelen plumozit-zár-

1 L. Tokody : Vivianit von Kisbánya. — Schweiz. Min. Petr. Mitt. 29 • 1949.

510—516.
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ványok hiányzanak. A kristály felületére, a mátrixhoz való odanövés közelében,

sárgás kvarc-kristályok telepedtek.

A most tanulmányozott kristály mérete szintén jelents: 9x12x21 mm.
A mechanikai igénybevétel eltt hosszúsága még nagyobb volt, egyik felének

teljes hosszúsága kb. 26 mm. lehetett. A kristályformákat a darab feláldozása

nélkül nem lehet meghatározni.

A kristály érdekessége, hogy ráejtés, nyomás vagy ütdés, valószínbben
leesés következtében tranzlációt (párhuzamos eltolást) és ugyanakkor erteljes

»redzést« (Fáltelung ;
Mügge) szenvedett.

A vivianit tranzlációs elemei : T = (010) t = [001] (Mügge)
1

A vivianit kristály igen könnyen meghajlítható. A vizsgált kristályon a

tranzláció kitnen megfigyelhet, miként a fénykép baloldalán jól látható.

A kristály és a fénykép jobboldalán nemcsak a tranzláció, hanem a »redzés«

is kétségtelenül megállapítható. Az ers mechanikai hatásra aT = (010) mindkét
oldalán tranzláció következett be. Ugyanakkor a T = (010) síkjában t = [OOlj-re

merleges irányban többszörös redzés lépett fel. A redzés iránya, / egyenl a

[259.0.69] övtengely irányával. A vivianit c-tengelyére merleges lap ugyanis

{69.0.259} ; (69.0.259)
: (100) = 90°.

A kétoldali ellentett értelm párhuzamos eltolás, hajlítás eredménye a »red-
zés«. A jelentékeny mechanikai igénybevétel oly ervel hatott a kristályra, hogy
az nemcsak egyszer és egyirányban, hanem kétszer és az elzvel ellentett irányban

is redzdött. (1. a fényképet.)

Translation und Fáltelung des Vivianits

von L. Tokody

Die Mineralogisch-Petrographische Abteilung des Ungarischen National-

museums vermehrte sich im Jahre 1950 um einige Vivianitkristalle aus Chiuzbaia

(Kisbánya). An dem Kristall einer dieser Vivianitstufen áussert sich vortrefflich

die durch mechanische Wirkung hervorgerufene plastische Deformation (Trans-

lation) und ausserdem lásst sich an ihm auch die Erscheinung dér Fáltelung

erkennen, die an Vivianit bisher noch nicht beobachtet worden ist.

Die Begleitmineralien des untersuchten Vivianitkristalls sind wesentlich '

dieselben wie die dér unlángst beschriebenen, auffallend grossen (a : b : c =
4:9:14, 13,2 : 11,3 : 18 und 25,1 : 16,6 : 42 mm) Vivianitkristalle : Galenit,

Sphalerit, Pyrit, Chalkopyrit, Pyrrhotin, Quarz, Siderit und Sphaerosiderit. 2

Wáhrend diese grossen Vivianitkristalle sámtlich auf Pyrrhotintafeln auf-

gewachsen sind, sitzt dér jetzt untersuchte Kristall auf gelblichen Quarzkristallen.

Die Farbe des Kristalls ist grünlichblau mit etwas gráulichem Stich. Wegen seiner

Dicke ist er undurchsichtig. Ein an ihr angewachsenes Kristállchen ist in grünlich-

blauejr Farbe durchsichtig, dér dünne Teil desselben farblos-durchsichtig. Plumo-

1 O. Mügge : Beitr. zr Kenntn. d. Cohásionsverhaltnisse einiger Mineralien. —
Neues Jahrb. f. Min. etc. 1884. I. 50—62. (Kobaltbliithe und Vivianit 53—54). —
Ueber Translationen und verwandte Erscheinungen in Krystallen. — Neues Jahrb.
f. Min. etc. 1898. I. 71—159. ( Vivianitgruppe 98—99.)

2 L. Tokody : Vivianit von Kisbánya. — Schweiz. Min. Petr. Mitt. 29 . 1949.

510—516.
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siteinschlüsse, wie sie in den Vivianitkristallen von Chiuzbaia (Kisbánya) oft vor-

koramen, fehlen. Auf die Oberfláche des Ivristalls in dér Náhe dér Anwachsung
an die Mátrix, habén sich gelbliche Quarzkristalle gelagert.

Dér neuerdings untersuchte Kristall ist ebenfalls von bedeutender Grösse :

9x12x21 mm. Vor dér mechanischen Inanspruchnahme war er noch lánger, die

volle Lángé dér einen Hálfte mochte cca. 26 mm gewesen sein. Die Kristallformen

können ohne Aufopferung des Stückes nicht bestimmt werden.

Interessant ist an dem Kristall, dass er infoige von Druck, Stoss oder Fali —
das letztere ist wahrscheinlicher — , Translation (parallelé Verschiebung) und
gleichzeitige kraftige »Fáltelung« (Mügge) erlitten hat.

Die Translationselemente des Vivianits sind : T = (010), t = [001] (Mügge)
1

Die Vivianitkristalle sind sehr leicht zu biegen. An dem untersuchten Kristall

kann die Translation ausgezeichnet beobachtet werden ; die linké Seite des Licht-

bildes zeigt sie deutlich. An dér rechten Seite des Kristalls und des Lichtbildes

lasst sich nicht nur die Translation sondern auch die »Fáltelung« zweifellos feststel-

len. Durch die starke mechanische Einwirkung erfolgte zu beiden Seiten des

T= (010) Translation. Gleichzeitig trat in dér Fláche von T = (010) senkrecht

auf t = [001], mehrfache Fáltelung auf. Die Richtung dér Fáltelung, / = Rich-

-tung dér Zonenachse [259-0-69]. Die auf die c-Achse des Vivianits senkrechte

Flache ist namlich
:

{69-0-259}
;
(69-0-259)

: (100) = 90°.

Das Ergebnis dér zweiseitigen parallelen Biegung in entgegengesetzten Rich-

tungen ist die »Fáltelung«. Die bedeutende mechanische Inanspruchnahme übte

auf den Kristall eine so gewaltige Wirkung aus, dass er sich nicht bloss einmal

und in einer Richtung, sondern zweimal und auch dér vorangehenden Richtung
entgegengesetzt faltete. (S. das Lichtbild.)

1 O. Mügge : Beitr. zr Kenut. d. Cohasionsverhaltnisse einiger Mineralien. —
Neues Jahrb. f. Min. etc. 1884. I. 50—62. (Kobaltblüthe und Vivianit 53—54. —
Ueber Translationen und verwandte Erscheinungen in Krystallen. — Neues Jahrb.
f. Min. etc. 1898. I. 71—159. (Vivianitgruppe 98—99.)

l
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Magyarország permo-karbon koralljai

Kolozsváry Gábor

(Folytatás)

Pentaphyllum (Tachylasma) cf. variablie Schindewolf.

(XIV. tábla 11-12. rajz.)

A mályinkai márgából kimállva 15x12 mm kehelyátmérj és 10 mm
hosszú, de csonka cilindrikás polipdarab. Testalkata hajlott. A szélesebb

átmér irányában oldalt egy vertikális szélredvel, mely a poliptesten végig

húzódik. Küls hosszanti bordázata nincs. Kizárólagosan csak keresztredk
húzódnak végig rajta. A derékban elkészített csiszolat igen rövid fsövény és

nem túl hosszú ellensövényt mutat. A sövények vékonyak, számuk 25, a fal is

vékony. A Pentaphyllum variabilevál nem tökéletesen egyezik meg. A fsövény
szektorában 1—2 metaseptummal kevesebb van, mint az ellensövényszektorban.

Schindewolf szerint sövényrendszerképlete a következ

:

Az én példányom sövényrendszerképlete ezzel szemben a következ :

5

5

6 5 21 -f e . f . 00 = 25 (bázis)

Genus : Bradyphyllum.

Központi oszlopocska nincs. Toula szerint van, de megfigyelése téves-

nek bizonyult, mert látható központi képletek csak a megvastagodott sövény-

végek egyszer összeérésébl adódnak, még csak ál-oszlopócska sem jön létre.

Idegen testek is, valamint üledék és sztereoplazmatikus anyag is lerakódik a köz-

pontban, ami tévedésekre vezet a központi képletek kiértékelése tárgyában.

Magányos polipok.

Bradyphyllum sp.

(V. tábla 4—7. rajz.)

A Málbércen szürke, syringoporás, korallos mészkben fekszik. A polip

hossza 15 mm. Kehelyszélessége 12 mm (V. tábla 4., 5. r.) Felében hosszában

elkészített csiszolatában láthatók oldalt a sövények és a központban összefutó

végzdéseik s azok központi anyagi részek, melyek az oszlopocska látszatát

keltik. A kehely keresztcsiszolatában (mely fele az eredetinek) a hosszanti
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csiszolat miatt 25. I. r. sövény számolható meg részben a hiányzó fél központig

ér I. r. sövényvégzdéseinek beszámításával. Nem mindenik I. r. sövény hatol

a központig, mert több közülük a központ eltt beleolvad a szomszédos I. r.

sövénybe. Egy küls disszepimentális zóna megfigyelhet, de ez nem kifejezett

Rendszerint 2—4 sorból áll, de lefutása a kehely küls részén nem egyöntet.
A mályinkai példány szürke, márgás, kalciteres mészkben van keményen

beágyazva. A polip hossza kb. 20 mm lehet. Kehelyátmérje 7x14 mm. A küls
disszepimentális zóna 2—4 soros, az I. r. sövények száma 29 (V. tábla 6. rajz).

Dacára annak, hogy a leletek nem a legrosszabb megtartásúak, fajra nézve

még sem tudtam közelebbit megállapítani. Valószín, hogy mind egy fajhoz

tartoztak, de a leletek keveseknek bizonyultak ahhoz, hogy a faji azonosítást

megkíséreljem.

Genus : Phineus nov. gén.

Magányos polipok. Epithecájuk vékony. Jellemz rájuk a küls disszepi-

mentális zónának terjedelmes kifejldése és egy bels zonális rész kialakulása is,

a kett között pedig lazább kötések és így egy tágabb kamrácskákból álló rész

kialakulása. A sövények vékonyak és míg a kehelyben a központban összefutok,

addig a bázis felé a kehely központjától eltávolodók. Testalkatuk zömök és

nem nagyon hajlott alakjuk subcilindrikus.

Phineus confluentiseptatus n. sp.

(XVI. tábla 7-12. rajz.)

Egyik polip fusulinás, branchiopodás, márgás mészkbl származik. A fel-

színen kimállva feküdt. Magassága 21 mm. Kehelyátmérje 17 x 13 mm. Gyen-

gén hajlott. Subcilindrikus. Sövényrendszere ersen és jól kifejldött (cyatho-

phyllída típusú). Fsövénye kicsiny, ellensövénye hosszú. A II. r. sövények is

hosszúak. A szélti disszeptimentális zóna terjedelmes, de kiterjedése szabálytalan,

amennyiben helyenként a kamrácska sorainak száma változó. A sövényszám

nagy. Az I. r. sövények száma 31-ig emelkedik.

Sövényrendszerképletei a következk :

6

7

6

5

7

5

4

5

_4
10 27 + e . f . 00 = 31 (kehely)

4

9 24 + f . e . 00 = 28 (kehely)

_5
8 25 + e . f . 00 = 29 (bázis)

I_3?

I

7 19 + e . f . 00 = 23 (bázis)

A polipok külseje durván redzött. A hosszanti bordázat elemei finomak*

alig láthatók. Három nagy harántbefzdés látható a külsejükön, melyek után
(alulról számítva) a két következ már ferde lefutású a polip kelyhi részének

elhajlása miatt. A polip elhajlása inkább a kehely felé észlelet, mint a bázis felé.

A II. r. sövények az I. r: sövényeknek kb. a felét érik el s a középs, gyér

disszepimentális részbe, a bels falon belül csak itt-ott ér be a hegyük.

A küls disszepimentális zóna 3—6 kamrácskasort alakíthat.
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A másik polip (melynek sövényrendszerképlet-adatai már fent bennfoglal-

tatnak) 11 mm hosszú, subcilindrikus. A példány azonban csonka, fels átmérje
13x18 mm, alsó átmérje 12x15 mm. A sövények alul megvastagodnak a

gyengén fejlett disszepimentális övén belül, a kehelyben viszont egyenl vékony-
ságúak. A bázis felé az I. r. sövények nemcsak megvastagodnak, hanem lefutá-

sukban hullámosak lesznek.

Az ellensövény a kehelyben nagy, a bázisban kicsiny. A fsövény hossza

nem változik.

A bázisban a sövények nem érnek össze a központban I

Família : Zaphrentidae.

Magányosak. Tölcsér-, kúp- vagy hengerded alakúak. A sövények száma
nagy. Elrendezdésük bilaterialis tendenciát mutat. A sövények vége a küls
felületen thecát képez. Oszlopocska és tabulák, valamint disszepimentális elemek
vannak, utábbiak mélyen behatolnak a sövényközi rbe.

Genus : Sinophyllum.

Magányos polipok áloszlopocskával, melyet az ellensövény alakít ki. Az I. r.

sövények elérhetik az áloszlopocskát. A II. r. sövények viszonylagosan hosz-

szúak, az epitheca jól fejlett, disszepimentális zóna kevés vagy nincs, a fsövény
jól fejlett 1

Sinophyllum gracile n. sp.

(XVI. tábla 5—6. rajz.)

Magányos polipok. Alakjuk karcsú, kehelyben 7x5 mm, bázisközeiben

3x3 mm. Az I. r. sövények száma 20. A II. r. sövények száma ugyanennyi.
Sövényrendszerképlete a következ :

4

3

5 5 15 + e . f . 00 = 20 (kehely)

A kehelyben 8—9 sövény éri el az oszlopocskát, a bázisban mindenik I. r.

sövény eléri. A II. r. sövények hossza itt az I. r. sövények hosszának feléig ér.

Az áloszlopócska az ellensövény fejébl 'alakul. Disszepimentum nincs, de

néhány I. r. sövény a kehelyben a központ felé es végével összeér és ívet alkot

a köztük lev II. r. sövény felett. Fal viszonylagosan vastag és ers, de különösen

a kehely szintjében.

A polipok a bázis felé elvékonyodnak. A sövények lefutása kissé hullámos,

nem merev. A kehely átmetszete ovális, a bázisban azonban köralakú. Az ellen-

sövény és a fsövény az ovális hosszabbik átmérje irányában fekszik. A f-
sövény hosszú, de néhány melléksövény még hosszabb. Az oldalsövények nem
kirívóak. A bázisban minden I. r. sövény egyforma és tökéletesen eléri a kis,

kerek átmetszet oszlopocskát.

Példányaim leginkább még a Sinaphyllum pendulum Grabau fajhoz hason-

lítanak.

Genus : »Carcinophyllum<i.

A sövények kifejldése itt is, mint a Plerophyllumohban és a Polycoelidákban
lemezes, de míg ez utóbbiakban az oszlopocska hiányzik, ebben a nemzetségben
megvan. Az oszlopocska szerkezete önálló, tehát valódi columella.
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*Carcinophyllum« (Carruthersella) wichmanni (Rothpl).

(XVI. tábla 1—4. rajz.)

Mindkét lelet ersen márgásodott mészkbl való. Elbbi Mályinkáról
Fusulinák és Brachiopodák melll. A nagyvisnyói példány 15 mm magas, bázisa

hegyben végzdik, alig hajlott. Ritkás hosszanti bordázattal a küls felszínén.

Négy harántred is fut a polip testén körbe.

Kehelyátmér a csiszolás után 7x11 mm. A kehely közepén egy kis alma-
mag alakú oszlopocska keresztmetszete látható. A kis sövények nincsenek kifej-

ldve. A f- és ellensövény egyformák. Az összes sövények száma 22—23.
A mályinkai példány jobban hajlott, bázisa azonban hiányzik. Kehely-

csiszolati felszíne 12x10 mm átmérj. A polip magassága (csonkán) 20 mm.
Küls felületén hosszanti bordák futnak le, harántvonalak nem észlelhetk.

A jól megolvasható sövények száma 26. A sövények ersek, tömzsik, kis-sövények
csak a fsövény egyik félszektorában észlelhetk. Fsövény rövid, az ellen-

sövény is rövid, de feltnen vastag és összefügg a comullával. Ez az összefüggés

azonban csak másodlagosan fejldik ki. Az oszlopocskában S-alakú központi

lemez, e körül harántlemezek vannak.

Az alsó csiszolati felszín tanúsága szerint valamennyi sövény az oszlopocs-

káig összefut és eléri a központban lev és területileg megkisebbedett oszlo-

pocskát.

Az epitheca vastag, a polip alsó részén körvonala hullámos-csipkés, a

kehelyszintben azonban sima. Az alsó csipkézettség megfelel a sövényvégzdé-
seknek, melyek a küls falba behatolnak és a felszínt hullámossá teszik. Kis
sövényeket az alsó szintekben sem észleltem.

Az oszlopocska nem egyszer folytatása az ellensövénynek, hanem a bázis-

ból kiinduló önálló képzdmény.
Ezt a fajt a Baselo melletti fels-permbl ismerjük és jelenléte a Bükk-

hegységben szintén csak a fels-permre utalhat, bár a nagyvisnyói példány kissé

eltér a típustól és így felvetdik a kérdés, hogy a nagyvisnyói márgás mészkben
való elfordulása vájjon nem régebbi korra utal ?

Fajunk sövényrendszerképletei a következk

:

Kehelyben

:

4

4

5 6 19 + e . f . 00 = 23

4 3

5 5 18 + e . f . 00

Bázisban

:

4 4

5 6 19 -f e . f . 00 = 23

22

3. Subordo : Cyclocorallia.

Perforata.

Familia : Eupsammidae.

Telepesek vagy magányosok. Egyes fajok oldalbimbózással telepeket

alkotnak. A sövények száma nagy. Olykor synapticulumokkal összekötve.

Más csoportokban kifejldésük csökevényes. A theca az epithecával összentt.

A sövények bázisainak megfelelen bordázott vagy fogacsolt. Képviseliket

a szilurtól máig megtaláljuk. Az egyetlen Cyclocorallia csoport, mely már a

paleozoukumban fellép és me'gelzi a mezozoos Cyclocoralliák fellépését.
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Subfamilia : Spongiomorphinae.

A telepet trabecularis és synapticulumos váz tartja össze. A kelyhek a

coenenchymából kiválnak. A sövények tökéletlenül, azaz csökevényesen vannak
kifejldve. A sövények közti disszepimentumok kifejldése szórványos.

Genus : Palaeacis.

A nemzetség eddig Észak-Amerika és Skócia karbonjából volt ismeretes.

A koralltelep maga kicsiny, alacsony, kelyhei nagyok és szabadok. Alakjuk
széles, lapos s egymással többé-kevésbbé érintkeznek. A kelyheknek ez az érint-

kezése a kelyhek alakját méhsejtszervé teszi. A kelyhek meglehetsen mélyek,

bennük a sövényeket csak szemcsesorok képviselik. A coenenchyma küls felület

apró, féregalakú, parányi vonalkákkal és szemcsesorokkal díszített, ami az egész

felületnek kissé érdes, durvás tapintatot kölcsönöz. Ezek a sorok és felületi

képletek a csiszolatban egyenesebb lefutást mutatnak. A coenosteum különben
szerkezetében szivacsos, porózus.

Palaeacis obtusa legányi n. ssp.

(XVII. tábla 5—9. és 13. rajz.)

(Palaeacis obtusa Knuth synonimái : Sphenopoterium obtusam Meek &
Worthen. Proc. Acad. Philadelphia Oct. 1860. p. 418. — Palaeacis cymba K. v.

Seebach. Zeitschr. deutsch. Geol. Ges. XVIII. p. 300. 1866. Tab. 4. Fig. 4. a. —
Palaeacis umbonata K. v. Seebach u. a., u. o. p. 309, Tab. 4. & 3a— b. 1866.)

A nagyvisnyói 1. sz. vas. bevágásban a pala-alaprétegek mindenképpen
karbonkorú Palaeacis elfordulását igazolják. Közvetlen mellle nem kerül ki

más korall. A kezeim közt megfordult tizenegy kis telepbl egy elveszett.

A talált telepek méretei a következk voltak

:

1. Magasság 1.5 cm, szélesség 3.5 x 2.5 cm
2. » 0.4 » » 3.5 x 2.5 »

3. » 0.5 » » 2 xl »

4. » 0.8 » » 2 x 1.5 »

5. * 0.7 » » 2 x 15 »

6. * 0.8 » » 1.5x1 »

7. » 1 » » l.öxl.5 »

8. » 0.3 » » 1.7X1.5 »

9. » 0.7 » » 2 xl.5 »

A tizedik telep csonka, melynek méreteit pontosan megadni nem lehet,

de nagysága és szélessége a fenti határok között mozog.

Nagyság tekintetében leleteink megfelelnek a KuNTH-féle méreteknek és

így a faji hovátartozóság nem kétséges. F jellemvonásukban, azaz laposságuk-

ban szintén megvan a megegyezés. Különösképpen mutatja ezt a 8. sz. telep,

mely mentes minden márgás rárakódástól. E méretek azért fontosak, mert
az e nemzetségbe tartozó másik két faj : a Palaeacis cuneiformis és a Palaeacis

cyclostoma telepei jóval nagyobbak, amennyiben a telep magassága túlszárnyalja

az otbusa-telepek magasságát.

Leleteink telepének külseje ráncos, apró féregszer vonalkákkal és szem-

csézettséggel díszített. A vonalkák anasztomozisokat képeznek. A KuNTH-féle
típusból különböznek abban, hogy a coenenchyma a kelyhek között szélesebb,
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minek következtében a kelyhek megtartják eredeti köralakú átmetszetüket
és nem válnak szögletesekké, sejtszervé, mint a KuNTH-féle Palaeacis obtusa
törzsalakjában. Ezért a kelyhek egymástól távolabb állnak. A kehelyhatárok
mentén finom árok húzódik végig, mely különösen a csiszolaton látszik jól. Ez
az árok a kelyheket elválasztja egymástól. E választó árokról a KuNTH-féle
leírásban szintén nincs szó.

Etheridge és Nicholson szerint a Palaeacis cuneiformis és Palaeacis cyclo-

stoma csupán varietása az oMusa-fajnak, minthogy azonban fajunk nem annyira
külalakban, mint a coenosteum szélességében s a kehelyközti árkocskában, tehát
mindenképpen a coenenchyma szerkezetében tér el, úgy vélem, megalapoztam

új alfaj i kiértékelésüknek jogosságát.

A leleteink kehely-átméri 7—9 mm közt ingadoznak. A kelyhek színültig

tele vannak sötét márgás üledékkel, ami arra magyarázható, hogy a szemcse-

sorokból képezett »sövényrendszerük« az üledéket jobban visszatartja, mint
ha jobban elkülönült képletek lennének, ahogy az a többi koralloknál általában

elfordul. A kehelyben sugarasan lefutó szemcsesorokat csak egy esetben sikerült

részben feltárva megtalálni, ezt a XVII. táblán a 10. rajz mutatja be. A szemcse-

sorok számát azonban itt sem tudtam megolvasni.

A telep alakjának kifejldésében a kelyhek elhelyezkedése dönt, a szélek

felé es kelyhek a telep formáját a szélek felé tovább fejlesztik. Ezért jönnek
létre oly telepalakok, melyek részben keresztalakot, részben sokszög alakzatokat

hoznak létre.

A Palaeacis nemzetség eddig jellegzetesen karbonkorúnak volt elköny-

velve. Minden valószínség megvan arra, hogy azokat a nagyvisnyói rétegeket,

melyekben elfordul, valóban karbonkorúaknak tartsuk, tehát az 1. sz. vasúti

bevágás pala-alaprétegét, melybl közvetlenül a Palaeacisok melll gyjtöttek
Vadász és Legányi korallokat. Az egyik telephez azonban egy Brachiopoda-

tekn van hozzákövesedve. Ennek a Brachiopodának pontos meghatározása
kívánatos lenne, mivel a nagyvisnyói Brachiopodák a rétegtan szempontjából

szintén fontos és lényeges faunaelemek. Ezen kistermet Brachiopoda-tek.no-

töredéken az egyik oldalon hét és a másik oldalon négy borda fut végig. A kett
közt a központi árok van, mely bordamentesnek látszik. Leginkább a Spirifer

zitteli var. dobsinensis Rakusz alakhoz hasonlít, amint azt a RAKUsz-féle mono-
gráfiából meg tudtam állapítani. Bár ennek oldalanként 15 bordája van, az én
példányomban, mely két szélén csonka, csak 7+11 = 18 látszik. A RAKusz-féle

faj 22 mm hosszú, 30 mm széles, az én csonkám 13 mm hosszú és 10 mm széles.

Míg e kis Brachiopoda sorsa eldl, addig is minden valószínség megvan arra,

hogy mind a Palaeacis, mind a hozzátapadt Spirifer a dobsinai karbonnal egyids
és így a nagyvisnyói legidsebb kövületrétegeket jelzik.

CLASSIS: HYDROZOA

Ordo v Hydroidea.

Subordo : Tabulariae.

Fám. : Sphaeradinidae.

Meszesvázú Hydrocoralliumok. Vázuk körkörös lemezekbl áll. E lemezek
fedik az alattuk lev úgynevezett velsrészt, mely vertikális oszlopocskákból
áll. A kéreg és velsrész nyílásokkal van átjárva. A váz alakja kerekded, hen-

geres, korongos vagy lebenyes.
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Genus : Circopora.

Többé-kevésbbé szabálytalanul cilindrikus, megnyúlt hydrocoralliumok

tömege oldalkarokkal. Fels része haemispaerikus, alsó része elhegyesed. Nagy-
ságuk igen változó.

Circopora sp.

(XVII. tábla 10-12. rajz.)

A szendri hegységi Nagykbányahegy fekete, márgás palából származó
lelet teljesen lapított, csonka maradvány s ersen kétes 1 Körvonalai szerint

a 8 cm széles és 6 cm magasságot érhette el. Lapítottsága miatt nemcsak a faj

meghatározása lehetetlen, hanem a generikus hovatartozás is kétes.

A kérgi rész több helyen felpúposodott és több rétegre bomlott. Nyolc ilyen

szétnyomott kéregrészt lehet kivenni.

A velrész vertikális oszlopocskái nehezen kivehetk és látni lehet a haránt-

kommisszurákat is. A keresztezdések helyén enyhe duzzanatot látni, mely
rácsszervé teszi az egész képletet.

A lelet silánysága miatt egész közlésem róla csak provizórikusnak

tekinthet.

7. SYNOPSIS

A) Tabulata.

0 A fal perforált, csövek egymás mellett.

(:) A perforatio rendszertelen Michelinia.

0 A fal nem perforált, csövek harántkomisszurákkal

vannak összekötve Syringoporidae.

B) Pterocorallia.

0 Sövények száma nagy. Prnárius sövények nehe-

zen különíthetk el a többitl, Viscerialis elemek

jól vannak fejldve

(:) Központi oszlopocska van.

(— ) Központi oszlopocska az ellensövénnyel össze-

függ.

(*) Bels fal van, hólyagos zóna nincs

(x) A columella valódi.

I. r. s. sz. 16—19 ..

I. r. s. sz. 15—17
I. r. s. sz. 20—25
I. r. s. sz. 25—40

(x) Ál-columella van

(*) Bels fal nincs, 1—2 disszepiment-gyr van

(*) Magányosok ;
bels fal és hólyagzóna van .

.

I. r. s. sz. 30—40 ‘

(*) Telepesek
;

ellensövény rövid, fsövény
hosszú

I. r. s. sz. 32

I. r. s. sz. 29

(*) Telepesek ; epitheca alig fejlett

I. r. s. sz. 11—14

Cyathophyllidae.

Waagenophyllum.

W. indicum indicum.

W. indicum mongol.

W. indicum kueich.

W. columbicum.

W. chitralicum.

Siphonodendron.

Londsdaleoides.

L. bükkiense.

Dibunophyllum.

D. yüi.

D. mülleni (aff.).

Polyihecalis.

P. rsifórmis.

Földtani Közlöny LXXXI. i—6. 12
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(— )
Coluinella az ellen- és fsövénnyel összefügg,

epitheca jól fejlett

I. r. s. sz. 14—25

(:) Központi oszlopocska nincs.

(— ) Fsövény fossulában ; kicsi.

(*) Sövények a központban a kehelyben össze-

érnek

(*) Sövények a központban a kehelyben nem érnek

össze

I. r. s. sz. 40

I. r. s. melletti sövények vastagok .

.

I. r. s. sz. 38—46
(*) Sövények kehelyben, központban nem érnek

össze, jelents bels fal van és stereoplasma-

tikusan vastag

I. r. s. sz. 30—35
I r. s. sz. 28—40
Magányos, kis alak

0 Primárius sövények jól felismerhetk, a sövények
száma nem nagy

(:) Központi oszlopocska nincs.

(— )
Disszepimentum-rendszer nincs, bels fal nincs.

(*) Ellensövény hosszú vagy nagy
s. sz. 19—21
s. sz. 23 -
s. sz. 24 . . .

.

(*) Fsövény jól fejlett

s. sz 5—7
(*) Ellensövény csökevényes ,

s. sz. 24-27
s. sz. 20

(*) Fsövény csökevényes

s. sz. 22—23
s. sz. 22
s. sz. 22

s. sz. 15—16
s. sz. 24

(*) Ellensövény csökevényes vagy nincs.

Oldalsövények jól fejlettek

Fsövény hosszú

(— ) Disszepimentum-rendszer van.

(*) Disszep. csak periferikusán

s. sz. 24
s. sz. 28—29

(*) Disszep.-rendszer csak 1—2 gyrbl áll

(*) Disszepimentum rendszertelen és sövények
csökevényesek

s. sz. 16

(*) Disszepimentumok központig egyönteten fej-

lettek

I. r. s. sz. 35

Peiálaxis.

P. timanicus.

Caninophyllum.

Siphonophyllia.

S. sophiae.

S. nikitini.

S. ruprechti.

Caninia.

C. pannonica.

C. kiaeri major.

C. kiaeri minor.

Polycoelidae.

Polycoelinae.

P. mályinkae.

P. profundiformis.

P. hungarica.

(Tetralasma.)

P. (T.) 4-septata.

Plerophyllirxae.

Pl. australe.

Pl. radiciforme.

(Ufimia.)

Pl. (U) longisepiatum.

Pl. (U) baloghi.

Pl. (U) longicontra-

seplatum.

Pl. (PJ cuneiseptum.

Pl. (U) rakuszi.

Pentaphyllinae.

P. variabile.

Prosmilia.

P. cyathophylloides.

P. helenae.

Amplexocarinia.

Pleramplexus

Pl. vadászi.

Schréteria.

S. megastoma.
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(
#
) Disszepimentum rendszeres, sövények a kehely-

ben központig érnek ;
bázisban nem Phineus.

I. r. s. sz. 30 Ph. confuenti-

septatum.

(*) Disszepimentum-rendszer laza, sövények a

bázisban összeérnek Bradyphyllum.

(— ) Bels fal van, disszepimentum-zóna nincs Endothecium.

I. r. s. sz. 23—25 E. decipiens.

(:) Központi oszlopocska van. Valódi columella.

(—) Sövények nem érnek el a központi oszlopocs-

káig Carcinophyllum.

I. r. s. sz. 26 C. wichmanni.

(— ) Sövények a központi áloszlopocskáig érhetnek Sinophyllum.

I. r. s. sz. 20 S. gracile.

C) Cyclocorallia

0 Vázuk perforált Perforata.

(:) Magányosok vagy telepesek. Sövényszám nagy.

Sövények olykor csökevényesek. Theca és

epitheca összentt Eupsammidae.

(— ) Sövények csökevényesek.

(*) Vázuk trabecularisan és synapticulumosan fel-

épített Spongiomorhinae.

(x) Kehely lapos, coenosteum szivacsos ; sövé-

nyek helyett szemcsesorok Palaeacis.

(o) Telepesek ; kehely lapos ; kelyhek sejt-

szeren érintkeznek P. obtusa.

(+) Kelyhek nem sejtszerek, hanem kere-

kek P. obtusa legányii.

D) Hydrozoa

0 Váz körkörös lemezekbl és kéreg alatti rácsos vel-
részbl áll Sphaeradinidae.

(:) Cilinderikus, megnyúlt, változó nagyságú telepek Circopora.
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P KojiouiBapn:

ÍJepMO-Kaponoebie KopcuiAti Bempuu.

Abtop oópaöoTaji h onpeaejiHJi nepMO-KapöoHOBbie Kopajuibi kojijickuhh Toc. TeojiorH-

uecKoro HHcrnTyra. BeHrepcKoro HaunoHaAbHoro My3ea h SiepcKoro My3ea. Ha ocHOBe

pe3yjibTaTOB paoT oh ycTaHOBHji, hto Bee Kopajuibi npoHcxoAHT H3 Tpex MecTopojKAeHHH.

1. Kecap-xeAb, \b OKpy>KHOCTH CaöaAÖaTHH, r^e KopajiAbi OKa3biBajiHCb HH>KHe-Kap6oHO-

BbiMH; 2. fopa-CeHApé, BepxHe KapöoHOBHM B03pacT0M; 3. Topbi Eiokk rae hmciotch

BepxHe-KapöoHOBbie h nepMCKHe Kopajuibi.

BoJIblHHHCTBO KOpajIJIOB HaXOAHJIOCb B MepreJlHCTblX TeMHblX H3BeCTHHKax BMecTe c

BpaxHonoAaMH (Lyttonia) KpuHOH^aMH n npHjioÖHTaMH (Phillipsia)

.

HaJiee aBTop 3aHHMaeTca cj)HJioreHeTHHecKHMH cbh33mh AByx ochobhhx rpynn TeTpa-

KOpajIJIOB H XeKCaKOpaJIJIOB. B CBH3H c STHM OH BBOAHJl H HOBbie MeTOAbI HCCAeAOBaHHH,
HanpHMep AaKKHpOBKy.

8. Tbe permO’CarbonUeroas corals of Hungary

By: G. Kolosváry.

I have researched the Permo-Carboniferous corals of Hungary on the

materials of the Hungárián State Geological Institute at Budapest, of the Hun-
gárián National Museum at Budapest and the official Museum of the Province

Heves at Eger in Hungary.
All the matériái was from the Mountains Bükk and Szendr (comitat Borsod)

and Szabadbattyán-Kszárhegy (comitat Fejér).

The young palaeozoic corals of the Mt Bükk are Upper Carboniferous and
Permian, the corals of the Mt. Szendr are all Upper Carboniferous and the

corals from Szabadbattyán are all species of the Lower Carboniferous limestone

of the Mt. Kszárhegy.
The collectors in the Mt. Bükk are as follows :

E. Vadász, Gy. Rakusz (1908); Z. Schréter (1912—13); F. Legányi
(1922—1950) ; G. Kolosváry, H. Vereb, I. Lovászi (1950) ; K. balogh, G.

Pantó (1950) ; The collectors in the Mt. Szendr in the year 1948 are as follows :

Z. Schréter, J. Kiss, L. Sikabonyi and K. Kopek. In 1950 : G. Kolosváry,
G. Kopek and I. Orbán. The corals of Szabadbattyán-Kszárhegy, are collected

by J. Kiss (1950).

In the Mt. Bükk three beds are to be found with corals.

1. Upper Carboniferous bed inclosing essential solo corals [p. e. Plerophyllum

(Ufimia) longisteptatum

]

and the Cyclocoralla: Palaeacis, by the first gap of the

railway at Nagyvisnyó.
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2. Permian limestone with more or less many corals, Fusulinas, Brachyopods
and Crinoidean rests. Here are dominant the genera and species of Waageno-
phyllum and Siphonophyllia.

3. Upper Permian beds with Lyttonia nobilis, Pseudophillipsia hungarica-

Trilobita and with 3 corals : Waagenophyllum indicum, Siphonophyllia, and
Syringopora sp. in the 5. gap of the railway by Nagyvisnyó.

In the Mt. Szendr are the beds with Upper Carboniferous age. The corals

of this beds are somatimes identic with species of the 1. gap of the railway by
Nagyvisnyó.

The finding of Kszárhegy by Szabadbattyán is a Lower Carboniferous

liith : Zaphreatoides, Aiscophyllum and Campophyllum corals in a dark grey

wmestone.

Upper Permian Eacles 1. of 5, gap by
Nagyvisnyó Mt. Bükk

Facies 2. by Mályinka,
Fnlsszölköve Mt. Bükk

Permian limestone Mt. Bükk with Waagenophyllum and Siphonophillia corals

Upper Carboniferous Facles 1: of 1, gap by Facies 2. of the Carboni-
Nagyvisnyó in Mt. Bükk ferous of Mt. Szendr

Lower Carboniferous Mt: Kszárhegy by Szabadbattyán

I have to sum up 55 species observed ; from these are 12 new, respective

9 new species and two new genera and a nmén nudum.
From the Mt. Bükk were 49 species, from the Mt. Szendr 10 species and

from the Kszárhegy 5 species collected. Tabulae are 2, Pterocoralüa are 51,

Cyclocorallia was 1 and Hydrozoa alsó 1 species collected.

The Bükkian Perm is analogous with the Salt Rangé formations of India,

draw near to the Yugoslavian »Jadar-Faciesa and has more or less likeness with

the russian Artinsk-bed. The Carboniferous beds of the Mt. Bükk and Szendr
have an analógia with the Carboniferous of the Mts. Karpathes, respective alsó

of Dobsina (Ceskoslovensko).

DESCRIPTION OF NEW SPECIES

The new species collected in the Bükk and Szendr-mountains, are as

follows :

Lonsdaleoides biikkiense n. sp.

(T. IV. F. 3, 4, 5.)

The corallium is solo. 3. complete specimens arre collected. Diameters
of the calyx : 30; 35x45; 24x16 mm. The corallium is 19 mm long. Clayx
3—4 mm deep. External surface of the corallium with vertical striae. Associated

with Bryozoas. Basis obtuse pointed.

Like to the Lonsdaleia enormis and Lonsdaleoides boswelli; Numbers of

the septae 30—41 (in clayx) or 24 (in middle section). Counter-septum is connected
with the columella.
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The septae I. order extending to the centre near the columella. The septae

II. order nt only those, which are in vicinity near the counter septum. Internál

wall present and between this wall and columella are dissepiments nt to observe.

Between the internál wall and the bubble-zone is an irregular part with dissepi-

ments. Bubble-zone large, with 18— 2 series of bubbles. The bubbles are innerly

convex.

The columella with vertical lamellae and a médián lamella. System of the

septae :

8 11 5

9 ~9 8

5 9 9

8 9 9
(calyx) and (middle section).

Socality : Mt. Bükk, Permo-Carboniferous beds.

Counter-septum extremely long alsó in the calyx, a little curved and the

Central end is thick. The 2—4 septae near the counter septum with a big basis.

The basis of the cardinal-septum without such a big basis. The 2—4 septae

near the counter-septum are relatively long. Cardinal-septum is very short.

Two specimen are collected. Mt. Bükk, Upper Carboniferous beds. All

these having 23 septae. The system of the septae in the basis

4 5

6 5 = 24

In the basis is the counter-septum relatively shorter than in the calyx, bút
extremly big. The cardinal-septum is unalterably very short. The lateral septae

are in the basis rudimentally developed, the mateseptae very well developed.

Prosmilia helenae n. sp.

(T. XVIII. F. 6. and XIX. T. F. 1, 2.)

Asingle corallium ; 14 mm. long, calyx diameter 11 mm. Basis 7x4 mm.
External surface with longitudinal and vertical striae. Epitheca wanting or

extremly thin.

Calyx enlarged ; in middle section cylindrical. Series of the dissepiment-

zone 4 ; the septae II. order do nt stáb trough the internál wall
;

septae I.

order extending nt to the centre. Somé septae I. order confronting with the

Central ends developed. Dissepiments between the septae I. ord. within the inter-

nál wall are rare. In the calyx are all septae equally developed, bút in the basis

are the protoseptae better developed. Her is the counter-septum very long and
big, dissepiments are upwards of a calyx-dissepiments. The septae alsó nt extend-

ing here to the centre and the periferical dissepiment-zone is solely pro parte

developed here.

System of the septae in the calyx 5 8 in the basis 7 6

6 = 29 5 = 28

Socality : Mt. Bükk, Upper Permian beds.

Schréteria nov. genus.

The dissepiments are equally divided in the interseptal spaces extending

to the centre. A zonally disposition of the loculi interseptales is nt to be

observed. Counter-septum very long and undulated and bigger than the others.

Epitheca thin or wanting. The corallium is big and solo.
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Schréteria megastoma n. sp. -

(T. XII. F. 1.)

Two sections.

1. Calyx elliptical, diameter 34x20 mm. Septae of II. ord. long, longer

than the y2 of the septae I. order. Number of the septae I. and II. orders egál

(23—34). System : 6 6

8^70 = 34

Series, of the dissepiments 10+X. In the cardinal-quadrant only 4—6
series. Here are these series regularly, bút in the counter-quadrant irregularly

developed.

Septae of the III. order are alsó present, respective in the counter-quadrant.

Columella wanting. In the centre are only somé sedimentary formations

to be seen.

2. The second section is in a jBryozoa-limestone enbedded. The section is

oblique the diameter 30x40 mm. The corallium and his visceral chambers
are very strongly calcified and so are only the ends of the septae I. ord. to be seen.

Alsó 10 ends of the septae of II. order are to be observed. The Central part of

- the corallium is large and without sedimentary particuli. Socality : Mt. Szendr,
Upper Carboniferous beds.

Plerophyllum (Ufimia) baloghi n. sp.

(T. XIII. F. 9, 10.)

A 4 mm thick fragment of a corallium was collected. I have both sides

of them polished. Calyx with a normál Plerophyllid-character, the lowerside

with big septae. The »little-septae« are small as in the isophyl-phyllum-group

(Schindewolf). The new species is like the Plerophyllum (Ufimia) isophyllum,

bút differs from these with an exceptionally long counter-septum. The corallium

is subcylindrical, external surface with fine longitudinal striae. The transverse

lines are weakly developed.

The number of the septae 22.

System of the septae 4 3

5 5 = 22 (basis).

The “little-septae” are V-formed, the other septae are all very thick. The-

differentiation of the 4 primary septae is very well developed. Near the Cardinal

septum are small septae to be seen. In the counter quadrant the septae are with

their ends grown together near the centre. Socality : Mt. Bükk, Upper Carboni-

ferous beds.

Plerophyllum (Ufimia) longicontraseptatum n. sp.

(T. XIII. F. 8.)

Alsó a Plerophyllid-coral with a long counter-septum, bút this species belong

does nt to the isophyllum-group of the Plerophyllum-genus, bút the persym-

metricum-group (Schindewolf).
The Cardinal septum is very short. The septae in the cardinal-quadrants

are in the symmetrical-line grown together with their ends. In this one can
observe the extremely long counter-septum, in their quadrants are the other

septae alsó grown together with their ends near the symmetrical-line.

The external surface of the corallium with longitudinal striae. The size

is a little curved, diameter elliptical.
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System of the septae 3

6

Socality : Mt. Bükk, Upp
6 = 22 (in the basis).

ler Carboniferous beds.

Plerophyllum (Ufimia) rakuszi nmén nudum.
(T. XIV. F. 8.)

The specimen was írom Gy. Rakusz (s. cit. Work p. 168) as nmén nudum
and n. sp. described.

The description of this speciment from Rakusz is as follows :

Corallium solo. Length 12 mm. Size conical, a little curved. Diameter
of the calyx 10 mm. Length of the septae. I. ord. : 1 — 1.2 mm. The number
of these septae is 24. The counter-septum and the cardinal-septum are situated

in the shorter diameter of the calyx, equally developed.

Epitheca thin, and the species is like the “ Ufimia carbonaria” Stucken-
berg, bút this is longer, larger having big septae. Dissepiments wanting.

Septal-system in the calyx 5 I 5

5
|

^ = 24.

Basis section wanting, it was nt described.

The original-specimen I have nt seen.

Socality : Mt. Bükk, Upper Carboniferous beds.

Plermaplexus vadászi s. sp.

(T. XIV. F. 13, 14.)

A single, sound specimen was collected. Length 16 mm. Calyx-diameter

11x19 mm. External surface longitudinally striated, near the basis diagonally

lobated, like the Pleramplexus dissimilis.

In the calyx are short septae, cca. equally developed : the “little-septae”

alsó equally in growth. The reduction of the septae is consequently already

in the calyx to be observed.

In the basis are the septae with a single dissepiment-ring connected, bút

this ring is nt complet. The counter-septum is long, the neighbour septae

relatively thick or reduced. The reduction is in the cardinal-quadrants better

to be observed. Cardinal-septum is very short.

The number of the septae is 16, bút because of the dissolvations and reduc-

tions this number is uncertain. Septas in the centre of basis occludent bút a Central

disc wanting.

System of the septae in the basis 2 2

4 4 = 16.

Socality : Mt. Bükk, Upper Permian beds.

Phineus nóvum genus.

Corallium solo. Epitheca thin. The periferic dissepiment-zone large.

A internál wall (internál dissepiment-zone) present. Septae in the centre occludent.

Columella and pseudocolumella wanting. In the basis the septae nt occludent.

Size robust subcylindrical.

Phineus confluentisepiatus n. sp.

(T. XVI. F. 7, 8, 9, 10, 11, 12.)

1. Length 21 mm. Calyx-diameter 17x13 mm. Cardinal-septum small

counter-septum long. The septae II. order alsó long. The periferic dissepiment-

zone large and irregularly developed.
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slénytani adatok a Kisalföld D-i részébl

Strausz László

Az Állami Földtani Intézet igazgatósága feldolgozásra átengedte Hegeds
Gy. és Tregele K. 1950. évi földtani felvételei során a Pápától DNy-ra, Sümeg-
tl É-ra es területen gyjtött smaradvány-anyagot.

Ezt a területet a dunántúli olajkutatással kapcsolatban Kretzoi M. térké-

pezte s több slénymaradvány-lelhelyet is talált, melyek a felspannónikum
alsó és fels részeibe tartoznak. A szomszédos területekrl számos pannóniai

kori lelhely ismeretes. A délnyugatra fekvket Sümeghy J. írta le (4), a K-re

levket magam (2) ; az egész vidéket ismerteti Szádeczky K. E. monográ-

fiája (5).

Az új lelhelyek közül az ungula caprae-szintnek felel meg Szentimrefalva,

jóllehet a Congeria ungula caprae-faj nem került ki. Két tüskevári lelhelyen és

Zalagalsán az általam leírt faunát Hegeds gyjtései gazdagították. A követ-

kez faunalistába a tüskevári és zalagalsai lelhelyekrl csak azokat a fajokat

vettem be, amelyek odavonatkozóan újak. A tárgyalandó lelhelyeket a mellé-

kelt térképvázlat tünteti fel.

0 10 iO km

1. ábra

Az ungula-caprae-szintbe tartozó lelhelyek faunáját a következ táblázat

foglalja össze : 12 3 4

Unió sp. -f
Unio avatus Pa. ..

-f- +
Limnocardium apertum M. +
Limnocardium hantkeni F. +
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1 2 3 4

Limnocardium cfr. schréteri Str. +
Limnocardium banaticum F. +
Pisidium krambergeri B. ?

Dreissensia sp. +
Congeria sp. +
Congeria neumayri Andr. + + +
Congeria sümeghyi Str. +
Neritina sp. +
Melanopsis impressa Kr. +
Melanopsis pygmaea F. + +
Melanopsis bouéi Fér. + +
Melanopsis kupensis F. +
Planorbis cfr. cornu Brong. +
Helicigona gaáli Soós. +
Cepaea neumayri B. +
Lelhelyek száma a táblázatban és a térképvázlaton :

1. Tüskevár, temettl ÉK-re.
2. Tüskevár, temettl ÉNy-ra.
3. Zalagalsai temetnél.
4. Szentimrefalvától D-re nagy homokbánya.

A felspannonikum Congeria balatonica-szintjébe tartozik a lelhelyek több-

. összesített faunájukat a következ táblázat adja

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Unió atavus Pa. + + + + + +
Limnocardium vicinum F. +

* +
Pisidium aff. amnicum Müll.
Pisidium krambergeri B. +

+

Dreissensia sp. +
Congeria sp. + + + +
Congeria neumayri Andr.
Congeria balatonica Pa.

+

Neritina radmanesti F. -k +
Valvata helicoides Stol. + + +
Valvata kupensis F.

Viviparus semseyi-lóczyi átm.
+

+ +
Melanopsis entzi B. + + ? ? + + +
Melanopsis sturi F. + + +
Melanopsis cfr. vitaiisi Str.

Limnaea sp.

Planorbis cfr. cornu L. ?

+
+

Planorbis grandis Halav. + + ?

Helix sp. + + + + +
Tacheocampytaea doderleini B. + + + + 4- +
Cepaea neumayri B. ? +

Lelhelyek száma a fenti táblázatban és a térképvázlaton :

5. Kiscssztl K-re 1 km-re.

6. Nemesszalók É-i széle.

7. Bánhalmapuszta és Adorjánháza közt, a 145.5 m-es magassági ponttól

250 m K-re,
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8. Egeralja.

9. Alsóságtól DK-re.
10. Duka, templomtól 200 m DK-re.
11. Nemeskeresztur, templomtól és temettl D-re.

12. Csonkáshegy, Ötvös és Dabronc közt.

13. Türjétl É-ra.

Ezek szerint a Tüskevár környéki ungula caprae-rétegek É és Ny felé, esetleg

D felé is a fiatalabb balatonica-szintbe tartozó rétegek alatt tnnek el.

Megjegyzések egyes fajokról

Unió sp. Tüskevárról került el egy az U. atavusnál lényegesen zömökebb
példány.

Limnocardium cfr. schréteri Str. A búb kövérebb, a széls bordák gömbölyí-

tettebbek, mint a faj típusánál
; az utóbbi a közeli Somlójenn hasonlóan az

Ungula caprae szintben fordul el (2).

Limnocardium vicinum F: A bordaközök aránylag egyenletesek, a bordák
közül sem emelkednek ki nagyon a középsk.

Limnocardium hantkeni F: Körvonala meglehetsen ingadozó : az eredeti

FucHS-féle leírás szerint oválisabb, az általam megfigyelt példányokon a búb
néha ebbl az enyhén ívelt vonalból kissé fölfelé kiszögelik.

Dreissensia auricularis F: Elég nagy az ingadozás a szélesség és hosszúság

arányában ; a búb is néha karcsú, néha igen tompa. Van olyan karcsú alak is,

mely talán átmenetnek tekinthet a D. serbica felé.

Congeria sümeghyi Str.: Üj példányunk igen kevéssel domborúbb, mint az

eredetileg leírt alak, de minden lényeges tulajdonságban egyeznek. Els el-
fordulási helye, Nyárád, a közelben van, de ott balatonica-szintben található,

itt pedig az ungula caprae-szintben.

Congeria neumayri Andr: A változékonyság a gerinc görbiiltségében és a

búbszög nagyságában is jelentkezik. Elválasztása a Congeria batuti B. fajtól

néha bizonytalan.

Valvata helicoides Stol: Néha szinte egysíkban felcsavarodott, gyakrabban
azonban kissé kiemelkedik a spira.

Valvata (Aphanotylus) kupensis F: Az eredetileg Fuchs által a közeli Kúp-
lelhelyrl leírt példányok aránylag laposabbak ; itt elfordul magasabb spirájú

példány is.

Viviparus lóczyi Lr. — V. semseyi Halav. átmenetek.

A középs-dunántúli pannóniai kori Viviparusok változékonyságáról szóló

értekezésemben (3) a tág értelemben vett V. sadleri fajhoz tartozó változatok

vagy alfajok egyikének tekintettem a V. lóczyi-1 ; társai a V. cyrtomaphorus B.

és V. pseudogracilis Str. A nyárádi felspannón lelhelyen, amely a most tárgyalt

terület közelébe esik, találtam ugyan néhány olyan példányt, melyek a V. semseyi

és V. lóczyi közti átmeneteknek tekinthetk (3., p. 19—20), de ezen kevés adat
alapján nem foglaltam arra vonatkozóan állást, hogy a V. semseyi alak is a tágabb
értelemben vett V. sadleri alakkörbe tartozik-e. Most a dukai lelhelyen száz

körüli példányon figyelhettem meg a V. semseyi és V. lóczyi közti átmeneteket.

Négy ftípus különböztethet- meg ezen anyagban. Egyik a V. semseyinek elég

jól megfelel : alcsony spira, kevéssé duzzadt kanyarulatok. Másik a V. lóczyi:

elég magas spira, domború oldalú kanyarulatokkal ; az itt talált példányok
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azonban nem érik el azt a karcsúságot, mint a balatoni lelhelyek formái. Har-

madik típus az, amelynél a spira magas, de a kanyarulatok nem duzzadtak, az

oldalvonal aránylag sima
; negyedik az, ahol a spira alacsony, de a kanyarulatok

domborúak, az oldalvonal nem sima.

Ezen négy típus közt minden irányban átmenetek vannak. Ezeknek az

átmeneteknek, valamint a négy ftipusnak gyakoriságát százalékokban feltün-

teti a következ rajz

:

Az átmeneti jelleg példányok tehát jóval számosabbak, mint a szélssé-

gek ;
sokkal gyakoribbak a középalakok, mint a valóban V. lóczyi-nak tekint-

het (jobb alsó) és a V. semseyivel elég jól azonosítható (bal fels) típusnál. Ez
a példa is igazolja tehát azt a véleményemet, hogy a tág értelemben vett Vivi-

parus sadleri-nak több változatát mindenütt átmenetek kötik össze. Ezek a vál-

tozatok sem idbeli fejldési soroknak nem felelnek meg, nem »leszármaznak«

egymásból, sem pedig hibrideknek nem tekinthetk. Nagy változékonyságú

Viviparus sadleri tenyészetekben kikereshetünk ugyan szélsséges alakokat

s azoknak nevet adva, túlhangsúlyozhatjuk fontosságukat, — de azért a statisz-

tikai adatok mindenütt azt bizonyítják, hogy az átmenetek folytonosak és gyako-
ribbak a szélsségeknél. A dákai elfordulás tanulságai alapján véleményem
szerint a V. semseyi alakot is belevonhatjuk a V. sadleri fajba s helyes neve így

tulajdonképpen »Viviparus sadleri var. semseyia lenne. A V. sadleri s. I. közép-

dunántúli elterjedési területének ÉNy-i részén találtam a V. lóczyi változat el-
fordulásait (3. p. 43.) ; nincs ellentétben ezzel a jelen lelhely sem.

Melanopsis impressa Kr. A tüskevári lelhelyen fordul el olyan példány,

melyet spirájának alacsonyabb, tompább volta miatt a M. martiniana felé átmenet-

nek tekinthetünk
;

jellemz M. martiniana-1 azonban ezen a területen nem
találtunk.

Melanopsis kupensis F: Aránylag kicsi az elterjedési területe ennek az érde-

kes, feltn és jól meghatározható fajnak. Eltéren legtöbb Melanopsistól ez

nem képez átmeneteket vagy keverék-alakokat más fajokkal. Kisebb változé-

konyságot mutat az utolsó kanyarulat bordáinak erssége.

Melanopsis cfr. vitálisi Str. A kiscsszi lelhelyrl származó egyetlen példány

azonosítását bizonytalanná az teszi, hogy spirája valamivel alacsonyabb és kissé

lekoptatott. E fajnak egyetlen eddig ismert elfordulási helye a közeli Nyárádon

(2) van, szintén a balatonica-szintben.

Melanopsis pygmaea-bouéi átmenetek. B irodalmuk van. Az itteni lel-

helyeken is megvannak a tiszta típusok mellett a középalakok is.
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Melanopsis sturi F: Ezt a fajt Soós a M. entzi fajjal hozta kapcsolatba

(4), magam a M. bouéival tartottam rokonnak vagy azonosnak. Kétségtelen,

hogy a balatonica szintbe tartozó lelhelyeinken számos példányt jogosan tekint-

hetjük M. sturi és M. entzi közti középalaknak, ha ez utóbbi fajt úgy jellemezzük,

hogy kevéssé tüskés, illetve alsó kanyarulatai simák. A termet zömök vagy karcsú

volta mindkét fajnál igen nagy változékonyságot mutat.

Melanopsis decollata Stol. (?) Anyagunkban számos olyan töredékes Mela-
nopsis-példányt találtunk, mely esetleg e fajhoz volna sorolható ; Sümeghy
közeli területrl származó faunalistáiban is szerepel (4).

Helicigona gaáli Soós. A spira magassága, az egyes kanyarulatok szélessége

fels nézetben, valamint a fels-oldal-szöglet éles vagy tompa volta is változé-

kony. Éppen ezért a Soós által leírt (1) többi öcsi Helicigona fajtól (H. pelissae,

H. gracilenta) és a HALAVÁTS-féle Helix ponticus-tói alig különböztethet meg.

IRODALOM

1. Soós L.: Az öcsi fels-pontusi molluska-fauna. The upper pontié molluscan
fauna of öcs. (Állattani Közi. 31., 1934.) — 2. Strausz L.: Das Pannon des Mitt-
leren Westungarns. (Ann. Mus. Hist. Nat. Hungar. 35, 1942.) — 3. Strausz L.:

Viviparusok a Dunántúl középs részének pannóniai kori rétegeibl. Viviparen
aus dem Pannon Mittel-Transdanubiens. (M. Földt. Int. Évkönyve. 36, 1942.)— 4. Sümeghy J.: Földtani megfigyelések a Zala—Rába közé es területrl. Geloo-
gische Beobachtungen über das Gebiet zwischen dér Rába (Raab) und Zala. (Föld.
Közi. 53, 1923.) — 5. Szádeczky K. E.: Geologie dér Rumpfungarlandischen Kleinen
Tiefebene. 1938.

IlaneoHToaorHHecKiie namabie na fowHott lacra MeaKott BeHrepcuoö HnauenHocTB

JI. III t p a y c

Abtop oöpaöoTaJi naJieoHTOJiornnecKnii MaTepnan To . reojioraaecKoro Hhcth-
TyTa, coöHpaHHbiíí npn cbeMKe 1950 róna b paiiOHe Memny nana h IIIioMer. ropn30HT
congeria ungula caprae BCTpeaaeTcn b cjienyK>mnx oHajKemiflx :

TioiuKeBap, 3ajiarajima, CeHTHMpe<j)ajibBa. Abtop omicaeT 21 bhhbi sthx oÖHa-
memiii. Bnnbi othochtch k CJienyroinuM ponaM : Uniós, Limnocardium, Pisidium,
Dreissensia, Congeria, Noritina, Melanposis, Planorbis, helicigone.

OHajKeHHH BepxHero naHHOHa [ropii30HT (Congeria balatonice)] Kiimnec, HeMern-
cajioK, 3repaJin, Ajimomar, JXyna, HeMemnepecTyp, UoHKamxenb. Hayna nx coctoht
Tanme H3 21 bhuob. KpoMe y*e ynoMHHyTbix ponoB BCTpeaaioTCH 3necb h ponH
Valvata n Viviparus. Ponu Viviparus h Malanopsis oÖHapymnBaiOT xapaKTepHyio
HSMeHUHBOCTb.

Palaeontoiogisehe Daten aus dem Südbucht dér Kleinen Ungarisehen

Tiefebene

L. Strausz

Wáhrend dér geologischen Kartierung im Jahre 1950. habén Gy. Hegeds
und K. Tregele schöne Pannonversteinerungen im Gebiete zwischen Sümeg
und Pápa, am Südrand dér KI. Ung. Tiefebene, NW vöm Bakony-Gebirge gesam-
melt und mir zr Bestimmung übergeben. Pannonfaunen dér benachbarten
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Gebieten habén zuletzt Sümeghy (4), Szádeczky (5) und Verfasser (2) beschrieben.

Unter den 12 neuen Lokalitáten gehört eine in den Congeria ungula caprae-

Horizont. Ausser diesen liaben Gy. Hegedüs’s Sammlungen drei bereits bekann-

ten Fundstátten von Tüskevár und Zalagalsa (2. p. 16, 17) etwas bereichert. Von
diesen drei Lokalitáten werden in dér nachfolgenden Tabelle nur die neu gefundene

Arten aufgezáhlt. Fundstátten sind in Fig. 1. und in den Faunenlisten mit selben

Nummern bezeichnet. (Fig. 1. siche im ungarischen Text.)

Fauna des Ungula caprae-Horizontes : 12 3 4

Unió sp.

Unió atavus Pa.

Limnocardium apertum Mü.
Limnocardium hantkeni F.

Limnocardium cfr. schréteri Str.

Limnocardium banaticum F.

Pisidium krambergeri B.

Dreissensia sp.

Congeria sp.

Congeria neumayri Andr.
Congeria sümeghyi Str.

Neritina sp.

Melanopsis impressa Kr.
Melanopsis pygmaea F.

Melanopsis bouéi Fér.

Melanopsis kupensis F.

Planorbis cfr. cornu Brong
Helicigona gaáli Soós
Cepaea neumayri B.

+

+

+

p

+
+
+

?

•p

+
+
+

+
+
+
+
+

+ +

+

+

+
+
p

Fundstátten:
1. NO vöm Tüskevárer Friedhof.

2. NW vöm Tüskevárer Friedhof.

3. Neben dem Friedhof von Zalagalsa.

4. Grosse Sandgrube S von Szentimrefalva.

Die Mehrzahl dér Fundstátten gehörten in den Congeria balatonica-Horizont.

Vielleicht das Altér dér Lokalitáten 11. und 12. kann als fraglich bezeichnet

werden.

Fauna des B a 1 a t o n i c a - H o r i z o n t e s :

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Unió atavus Pa. + + -P + + +
Limnocardium vicinum F. + +
Pisidium aff. amnicum Müll. +
Pisidium krambergeri B. +
Dreissensia sp. +
Congeria sp. + + + +
Congeria neumayri Andr. +
Congeria balatonica Pa. *P

Neritina radmanesti F. + +



192

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valvata helicoides Stol. + 4- +
Valvata kupensis F. +
Viviparus semseyi-lóczy Übg. 4- +
Melanopsis entzi B. + + ? ? 4- + +
Melanopsis sturi F. 4- + 4-

Melanopsis cfr. vitálisi Str.

Limnaea sp. 4-

Planorbis cfr. cornu L. ? +
Planorbis grandis Halav. + + +
Helix sp. + + + 4* 4-

Tacheocamplylaea doderleini B. 4- + 4- 4- +
Cepaea neumayri B. ? +

Fundstátten:
5. 1 km 0 von Kiscssz.

6. Nordende des Dorfes Nemesszalók.

7. Zwischen Bánhalmapsz. und Adorjánháza, 250 m. 0 von Höhepunkt
145.5.

8. Egeralja.

9. SO von Alsóság.

10. Duka, 200 m SO von dér Kirche.

11. Nemeskeresztur, S von dér Kirche und vöm Friedhof.

12. Csonkás-Berg, zwischen Ötvös und Dabronc.

13. N von Trje.

Bemerkungen über einige Arten.

Limnocardium c/r. schréteri Str. : Wirbel dicker, vordere und hintere Rippen
mehr abgerundet, als beim Typus ;

letzterer wurde zuerst in dér Náhe (Somló-

jen) und gleichfalls in Ungula caprae-Schichten gefunden.

Limnocardium hantkeni F. : Umriss veránderlich, nicht immer óval, Wirbel

mehr oder weniger hervorspringend.

Dreissensia auricularis F : Gestalt veranderlich ; ein sehr schlankes Exem-
plar kann vielleicht als Zwischenform D. auricularis—D. serbica betrachtet

werden.

Congeria sümeghyi Str. : Mehr aufgeblasen, als die typische Form, die aus

einer nahen Fundstelle, Nyárád, stammt. Das dortige Vorkommen gehört in

den Balatonica-Horizont, das hiesige (Tüskevár) aber in den Ungula caprae-

Horizont.

Congeria neumayri Andr. : Gestalt veranderlich, oft von C. batuti schwer

zu unterscheiden.

Valvata helicoides Stol. : ganz flach oder mit sehr niedrigem Gewinde.

Valvata kupensis F. : Höhe dér Gewinde sehr verschieden.

Viviparus lóczyi Lr. — V. semseyi Halav. Übergánge.

In meinem Aufsatz über die Variabilitát dér Viviparen betrachtete ich

die Form Viviparus lóczyi als eine Varietát oder Unterart des Viviparus sadleri

sensu lato. In dér Oberpannonfundstátte Nyárád, die nicht weit von dem jetzt

behandeltem Gebiet liegt, fand ich einige Examplare, die ich für Übergánge
zwischen V. lóczyi und V. semseyi hielt (3. p. 19—20), doch wagte ich nicht auf

Grunddes zu kleinen Materials- eine Stellung nehmen in Bezug auf die Zugehörig-

keit des V. semseyi zum Formenkreis des V. sadleri. Jetzt zeigt das reiche Matériái

dér Fundstátte Duka (über 100 Exemplare) allé möglichen Übergánge zwischen
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V. semseyi und V. lóczyi. Vier Haupttypen sind hier zu unterscheiden : 1. Ge-

winde niedrig, Umgánge flachseitig : V. semseyi

;

2. Gewinde hoch, Umgánge
aufgeschwollen : V. lóczyi ; 3. Gewinde niedrig, Umgánge aufgeschwollen

; 4.

Gewinde hoch, Umgánge flachseitig. Übergange zwischen all diesen Formen
sind vorhanden, uqdzw. zahlreicher, als die vier Extrémén. Die Háufigkeit dér

vier Typen und dér Übergánge in samtlicher Richtung in Prozenten zeigt Fig. 2.

(s. im ungarischem Text).

So soll auch V. semseyi ins Formenkreis oder in die Grosse Art »Viviparus

sadlerU eingereicht werden, als eine dér 5 Unterarten oder Varietáten (V. sadleri

s. str.y V. cyrtomaphorus, V. pseudogracilis, V. lóczyi, V. semseyi). Diese sind

in allén ihren Vorkommnissen,durch Übergánge verbunden, wo die Mittelformen

immer haufiger sind, als die »reinen« Typen ; so handelt es nicht um Abstammungs-
reihen oder sogar um Hybriden, — nur um grosse Veránderlichkeit. Es kann
noch bemerkt werden, dass so V. lóczyi, wie V. semseyi, im NW-Teil des Ver-

breitungsgebietes des V. sadleri s. 1. verkommen.

Melanopsis sturi F : Soós erwáhnt (4) die Voraussetzung, dass diese Art
mit M. entzi B. identisch sein könnte

;
Verf. hielt sie für verwandt oder iden-

tisch mit M. boáéi. Es ist wohl möglich, dass die wenig verzierte Form (M. entzi

)

und die stark gestachelte (M. sturi

)

zwei Extrémé derselben Art des Balatonica-

Horizontes bilden ; sie könnte wohl von M. bouéi (Unterpannon und Ungula
caprae-Horizont) abgestammt sein.

Melanopsis decollata Stol. (?) Unser Matériái enthált viele Bruchstücke
oder beschádigte Examplare, die wohl zu dieser Art gehören könnten. Sümeghy

' beschrieb sie aus vielen Lokalitáten SW von diesem Gegend.

Helicigona gaáli Soós : Die Höhe dér Gewinde, die Breite dér Umgánge,
sowie die Stumpfheit oder Eckigkeit dér Seiten-Oben-Kante variieren stark

;

darum sind die von Soós beschriebenen Helicigona-Arten von Öcs (H. pelissae,

H. gracilenta, H. gaáli

)

und Helix ponticus Halav. voneinander kaum unter-

schieden werden.

(Literatur s. im ungarischen Text.)

13Földtani Közlöny LXXXI. 4—6.
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Uj Theodoxus-faj a tortonai rétegekbl.

Schréter Zoltán.

(VI. tábla

)

Az új faj a középs miocén tortonai-emeletének rétegeibl került el, Horu-
sitzky Henrik gyjtésében, a Pozsony megyei Bélaháza mellett lev Dolina

Zbankári nev területen. Horusitzky néhány soros elzetes leírásomat közölte

a Nagyszombat vidékének agrogeológiai térképéhez írt magyarázójában,

1915-ben.

A ház alakja változó. Néha gömbölyded, máskor a tengely irányában kissé

megnyúlt, ismét mások a tengely irányában kissé lapítottak, zömökebbek. F-
képpen az élekkel és dudorokkal ellátott alakok körvonala többé-kevésbbé szög-

letes, szabálytalan hatszögü. Mérete a tengely irányában 7— 9 mm, erre mer-
legesen 5.5—8 mm.

A ház három kanyarulatból áll, ebbl kett alkotja a tekercset (spirát).

A közepes példányoknál a tekercs kissé, a karcsúbbaknál valamivel jobban

kiemelked, viszont a zömök alakoknál az utolsó kanyarulaton alig valamivel

felülemelked.

A ház legnagyobb részét tev utolsó kanyarulat oldala kissé behomorodó,
élesen elválik a lankásabb lejtés fedsíktól és az alapsíktól (bázistól). Az utolsó

kanyarulat feltnen és jellegzetesen díszített. Az oldal és fedsík határán élt

találunk, amelyen dudor-koszorú lép fel. Ez a díszítés a faj egyik f jellege. A kar-

csúbb példányoknál a dudorok, vagy bütykök rendszerint gyengébbek, a zömökeb-
beknél erteljesebbek. A dudorok száma 8—13, tehát egyénenként változik

s a szájnyílás felé lassan fokozódva erteljesebbek. Némely példánynál azonban
az utolsó 2—3 dudor megint gyengébb.

Az oldal- és alapsík között lev határt tompa él szolgáltatja. Ez az él az

orsólemez fölött mindig jól észlelhet, kijjebb azonban fokozatosan lelapul s a

küls ajak felé sokszor egészen lekerekedik. A zömök és ersebb dudorkoszorú-

val ellátott példányoknál ez az alsó él is erteljesebb. A jobboldali ábrán fel-

tüntetett példány alsó élén igen gyenge kidomborodások észlelhetk, amelyek
megfelel bemélyedésekkel váltakoznak. Tehát e faj erteljesebben díszített

példányainál az alsó élen is gyenge hajlandóság mutatkozik dudor képzdésére.
Az alapsík sima. A szájnyílás nagyjából félholdalakú, felül hegyes szögben

végzd. Az orsólemez széles és ersen domborodó. Az orsólemez szélének,

a bels ajaknak fels egyharmadán kis tompa fog látható, néha ez alatt még
néhány apró fogacska is van.

A színezés jól megmaradt. Alapszín többnyire sárgás-fehér, ritkábban
barnássárga. A rajzolat élénk barnaszín vonalakból áll, amelyek nagyjából

párhuzamosak a tengellyel. A rajzok fellépésében szabályszerség nincs. Több
példányon a ház behomorodó'középs része rajzolattól mentes. Színezése a Theo-

doxus (Clithon) piclus Fér. színezéséhez hasonlít. Ennek a fajnak barnaszín
rajzolata szintén igen változatos. Feltételezhet egyébként, hogy a leírt faj a
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Theodoxus (Clithon) pictus Fér. dudorosan kifejldött változata. Mindenesetre
azzal közeli rokonságban van. Legjobban hasonlít a Hörnes M.-nál Neritina

picta néven közölt ábrához. 1 Ennek az alaknak az oldalai is behomorodók, az

utolsó kanyarulat fels és alsó részén él húzódik végig, de dudorok az éleken nem
látszanak az ábrán és a leírás se szól róluk. Kétségtelen, hogy ez az alak nem
a T. pictus. Erre vonatkozólag Sandberger megjegyzi2

(p. 480), hogy a Hörnes
által ábrázolt alak nem a N. picta, hanem a N. pachi P a r t s c h. Ennek az

utóbbinak a leírását és ábráját nem találtam meg. Evvel a fajjal az új faj közeli

rokonságban van ugyan, de a dudorok fellépte következtében attól elkülönítend
s így új fajnak írom le.

Egyébként dudorokkal díszített Theodoxus-okát (Neritinákat) Brusina
írt le, de sokkal fiatalabb földtörténeti korú rétegcsoportokból. Ilyenek a N.
imbricata, amely Dalmácia püocénjében és a N. reiseri, amely Bosznia pliocénjé-

ben fordul el. Mindkett azonban a leírt fajtól annyira különbözik, hogy velük
vonatkozásba nem hozhatjuk. így a leírt fajt újnak tekintve, legjellemzbb
tulajdonsága után Theodoxus (Clithon) tuberculatus n. sp.-nek nevezem el. Az új

faj a Neritininae alcsaládon belül a Theodoxus-nembe s ezen belül a Clithon al-

nembe tartozik.

Eine neue Theodoxus-Art aus den Tortonischen Schiehten

von Z. Schréter.

Diese neue Art ist aus dér tortonischen Stufe des Mittelmiozáns zum Tagé
gekommen, gelegentlich den Sammelarbeiten von Heinrich Horusitzky, dér

sie im Dolina Zbankári genannten Gebiet bei Bélaháza vorgefunden hat. Horu-
sitzky veröffentlichte im Jahre 1915 meine vorláufige Beschreibung in seinen

»Erláuterungen etc. Die Umgebung von Nagyszombat^ pag. 22.

Die Form des Geháuses ist veránderlich. Manchmal ist sie kugelig, manch-
mal in dér Richtung dér Achse verlángert, oder aber etwas abgepláttet, gedrun-

gener. Dér Umriss mancher, hauptsáchlich mit Knoten und Kantén versehener

Exemplare ist eckig, unregelmássig sechseckig. Die Grösse betragt in dér Rich-

tung dér Achse 7—9 mm und senkrecht hierauf 5.5—8 mm.
Das Geháuse besteht aus drei Umgángen, dérén zwei die Spira bilden. Bei

den mittelmássigen Exemplaren ist die Spira etwas erhoben, bei den schlankeren

erhebt sie sich stárker, wáhrend sie sich bei den gedrungeneren Exemplaren kaum
etwas über den letzten Umgang erhebt.

Dér letzte Umgang bildet den grössten Teil des Geháuses. Die Seite des

Geháuses ist im letzten Umgang etwas konkav ; sie sondert sich von dér weniger

schief fallenden Deckfláche, sowie von dér Grundfláche (Basis) scharf ab. Dér
letzte Umgang ist auffallend und charakteristisch skulpturiert. An dér Grenze

zwischen Seite und Deckfláche ist eine Kanté vorzufinden an dér ein Knoten-
kranz (tuberculum) ersichtlich ist. Diese Verzierung stellt ein charakteristisches

Merkmal dér Art dar. Bei den schlankeren Formen sind die Knoten meistens

schwácher, bei den gedrungeneren Formen dagegen kráftiger entwickelt. Die

Anzahl dér Knoten betrágt 8—13, ist alsó individuell verschieden. Sie werden

1 Hörnes

:

Die íossilen Mollusken des Tertiársbeckens von Wien. — Abhandl-
dér k. k. geol. Reichsanst. Wien Bd. III., Tab. 47. Fig. 14.

5 Sandberger

:

DieLand- und Süsswasserconchylien dér Vorwelt. pag. 480.

13 *
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dér Mündung zu allmáhlig kráftiger. Bei manchen Exemplaren sind aber die

letzten 2—3 Knoten wieder schwácher ausgebildet.

Die Grenze zwischen dér Seite und dér Grundfláche wird durch eine stumpfe
Kanté markiért. Diese Kanté lásst sich über dér Spindellamelle immer deutlich

erkennen, nach aussen zu dagegen wird sie allmáhlich sanfter und in dér Náhe
dér Aussenlippe ist sie manchmal völlig abgerundet. Bei den gedrungeneren
Exemplaren, die auch mit einem kraftigeren Knotenkranz versehen sind, ist

auch diese untere Kanté kráftiger entwickelt. An dér unteren Kanté des auf dér

rechtseitigen Figur dargestellten Exemplares sind sehr schwache Erhebungen zu
erkennen, die mit entsprechenden Vertiefungen alternieren. Bei den kráftiger

verzierten Exemplaren dieser Art ist alsó auch an dér unteren Kanté eine gewisse

Neigung zr Knotenbildung zu beobachten.

Die Grundfláche (Basis) ist glatt, die Mundöffnung im grossen und ganzen
lialbmondförmig, oben zugespitzt, die Spindellamelle breit und stark gewölbt.

lm oberen Drittel des Spindellamellenrandes dér inneren Lippe sitzt ein stumpfer

Zahn, darunter befinden sich in manchen Fállen auch einige kleine Záhnchen.
Die Fárbung dér Geháuse ist gut erhalten geblieben. Die Grundfarbe ist

meistens gelblich-weiss, seltener bráunlichgelb. Die Zeichnung besteht aus leb-

haft braunen Linien, die mit dér Achse beinahe parallel ablaufen. Eine Gesetz-

mássigkeit in den Zeichnungen lásst sich nicht wahrnehmen. Bei mehreren
Exemplaren ist dér mittlere, konkave Teil des letzten Umganges jeder Zeichung
bar. Die Fárbung des Geháuses dieser Art erinnert an die von Theodoxus (Clithon)

pictus Fér. Die an dem Geháuse dieser Art ersichtliche braune Zeichnung ist

ebenfalls sehr abwechslungsreich.

Mán könnte übrigens annehmen, dass die beschriebene Art eine mit Knoten
versehene Varietát von T. pictus Fér. darstellt. Jedenfalls scheint sie mit jener

in naher Verwandschaft zu sein. Am meisten ist sie jener Abbildung áhnlích, die

von M. Hörnes in seinem grossen Werk, mit dem Namen Neritina picta (1)

beschrieben ist. Auch bei dieser Form sind die Seiten konkav, auf dér oberen

und unteren Fláche dér letzten Windung verláuft entlang dérén eine Kanté,
doch sind die Knoten dér Kantén an dér Abbildung nicht sichtbar und auch ihre

Beschreibung fehlt. Es ist zweifellos, dass diese Form mit T. pictus nicht iden-

tisch ist. Dies bezüglich schon F. Sandberger bemerkt (2.) dass die von M.
Hörnes abgebildete Form nicht N. picta, sondern N. pachi Partsch ist. Die
Beschreibung und Abbildung dér letzteren habé ich nicht gefunden. Mit dieser

Art ist wohl die neue in naher Verwandschaft, ist aber wegen Vorhandensein dér

Knoten von dieser zu separieren ; deswegen will ich sie als neue Spezies be-

zeichnen.

Fossile Theodoxen (Neritinen) mit Knoten beschrieb bereits Brusina, aber
aus geologisch viel jüngeren Schichtengruppen. Solche Arten sind : N. imbricata

aus dem Pliozán Dalmatiens, sowie N. reiseri aus dem Pliozán Bosniens. Unsere
Art aber unterscheidet sich von diesen beiden in solchem Grade, dass sie nicht

mit diesen in Beziehung gebracht werden kann.
Die beschriebene und somit als neu betrachtete Art will ich nun zufolge

ihrer am meisten charakteristischen Eigenschaft : Theodoxus (Clithon) tubercu-

latus n. sp. benennen. Demnach wird diese neue Spezies innerhalb dér Sub-
familie Neritininae, dem Genus Theodoxus und innerhalb dessen dem Subgenus
Clithon zugereiht.

1 M. Hörnes: Die fossilen Mollusken des Tertiársbecken von Wien. Abhandl.
dér k. k. geol. Reichsanst. Wien, Bd. III. Tab. 47, Fig. 14.

2 F. Sandberger: Die Land- und Süsswasserconchylien dér Vorwelt- pag. 480.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK
• Zavaricklj kzetnormái

A legutóbbi években megjelent orosz szakfolyóiratokban a kzetek kémiai
elemzéseinek kiértékelésénél a szovjet szerzk nem a Niggli- és az amerikai (CIPW)-
értékeket használják, hanem a ZAVARicKiJ-féle normákat. — ZAVARiCKiJ-nek 1950-
ben megjelent munkájából : »Bevezetés a vulkáni kzetek petrokémiájába« — meg-
ismerhetjük a ZAVARiCKiJ-féle normák kiszámítási módját és azoknak alkalmazá-
sát. — Zavarickij a kémiailag megelemzett kzeteket négy csoportba osztja :

1.

amelyeknél az Na20 molekulasúlya + K 20 molekulasúlya kevesebb az Ah03

molekulasúlyánál
;

2. amelyeknél az Na20 + K aO -j- CaO molekulasúlya kevesebb
az A1 203 molekulasúlyánál ; 3. amelyeknél az Na20 + K 20 molekulasúlya több
az A1203 molekulasúlyánál

;
4. amelyeknél az Na20 + KaO molekulasúlya több

az A1,03 molekulasúlyánál s ezenkívül még fennáll ez az eset : [K
20 -f Na20 —— A1203 ]

. 2 > FeO'. (Ahol FeO^ = 2 Fe2Os + FeO + MnO.)
A használt normák : S, C, (C), B, A, N, a, c, Te), s, a', f', m', c\ n', n, t, <?

kiszámítását a mellékelt táblázat foglalja össze, mely Zavarickij számításai nyomán
készült.

De legfontosabbnak tartj aZAVARicKiJ a Q-értéket, mely az els két csoportban:

Q = s — [3a 4- 2c + b] ;

az utóbbi két csoportban pedig :

Q = s — [3a + 2c + b].

A Q értékek szerint osztja be tudniillik Zavarickij a kzeteket 23 csoportba, ille-

tleg 6 osztályba.
Fenti normák mutatják : Zavarickij újabb és az eddigieknél részletesebb meg-

világításba helyezi normái segítségével a kzetek kémiai alkatrészei közti kapcso-
latokat.

Összehasonlítást is közöl Zavarickij a NiGGLi-féle és a ZAVARicKiJ-féle nor-
mák közt

:

1. a : c : b : s = 2 alk : [al—alk] : [fin -p c— (al—alk)] : si

;

2. a : b : s = 2 alk : c : [fm + 2 (al—alk) — 2c] : si

;

3. a:c:b:s = 2al:2 [alk—al] : [fm + c — 2 (alk—al)] : si
;

n = 100 [1 — k] ;

1 . f' : m' : c’ = fm [1—mg] : fm . mg : [c — (al—alk)] ;

2. a' : f' : m' = [(al—alk)—c] : fm [1—mg] : fm . mg ;

3. f' : m' : c' = [fm — 2 (alk—al)] . (1—mg) : [fm — 2 (alk—al)] mg : c.

Ügyszintén összehasonlítja Zavarickij normáit az amerikai CIPW normák-
kal is. Pl.:

A C
B

s
Fe' Mg' Ca'

Q 32,5 541
or 23,4 84 252
ab 22,0 84 252
an 13,6 49 98

(
fs 0,13 1 1

di
{

en 0,70 7
1

16
1 wo 0,93 8 i

hv r fs 0,53 4 \hy { en 2,9 29 / 33
mt 1,3 21

168 49 26 36 8 1192

70
A c B 8

N = A + C + B-fS = 168 + 49 + 70 + 1192 = 1479.
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Zavarickij kzetnormái alapján az eruptív kzeteket a következ osztá-

lyokba, illetleg csoportokba sorolja, fleg a Q értékek alapján :

1. oszt. Q> 45 1. csoport [Q >45] Q
’

2. csoport c = O ; vagy c = c Q
3. csoport a : c > 7 Q
4. csoport 7 >a : c> 4 Q

2. oszt. IT.ACAIC 5
5. csoport 4 >a : c>

2 Q

6. csoport
5 .

y >a:c Q
7. csoport c = O ;

vagy c = c Q
8. csoport a : c > 3 Q

3. oszt. 15 > Q > 6 9. csoport 3 >a : c> 3

2 Q

10. csoport
3 .

2
>a:c Q

11. csoport c = O ; vagy c = c Q
12. csoport a : c >7

aj alcsoport b < 15

b) alcsoport b> 15

• 13. csoport 7 >a:c>|
a) alcsoport b <20

4. oszt. -f 6 > Q > — 6 J
b) alcsoport b > 20

14. csoport
O V V O

2
>a:c>

2
aj alcsoport b <20
b) alcsoport b >20

15. csoport 2" >a:C

a) alcsoport b <45
a : c

b) alcsoport b >45
16. csoport c = 0 ;

vagy c = c a : c

17. csoport a : c > 7
aj alcsoport b< 20 a : c

bj alcsoport b > 20

18. csoport 7 > a : c > 2
5. oszt. —6>Q>—15 aj alcsoport b < 20 a : c

b) alcsoport b > 20

19. csoport 2 > a : c

aj alcsoport b < 20

bj alcsoport 20 >b < 45 a : c

ej alcsoport b > 45

20. csoport c = O ; vagy c = c

aj alcsoport b< 25
b) alcsoport 25<b< 45 Q
c) alcsoport b> 45

21. csoport a : c > 7

a) alcsoport b < 25
b) alcsoport 25<b< 45 Q

6. oszt. Q<—15
c) alcsoport

22. csoport 7 > a : c > 2
b> 45

a) alcsoport b< 20
b) alcsoport 25<b< 45 Q
c) alcsoport b> 45

23. csoport 2 > a : c

a) alcsoport b < 25
bj alcsoport 25 <b < 45 Q
ej alcsoport b> 45

Herrmann Margit
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A Bükkhegység még feltáratlan, Ismeretlen barlangrendszerei.

A Bükkhegység alaphegységtömbjének felépítésében nagy részt foglal el a
Schrbter által ladini korúnak jelzett, világosszín mészk rétegsor. Bélapát-
falvától, st Felstárkánytól széles (5—8 km) vonulatban Diósgyrig, illetve Göröm-
bölytapolcáig nyomozható módon, több száz méteres települési vastagsággal, föld-

tanilag megszakítatlan, fennsík jelleg egységet képvisel. A mészk felszíni karszt-
jelenségekben igen gazdag. Víznyelk, dolinák, mély zsombolyok egész sora mutat-
kozik benne. A peremi részeken nagy vízhozamú karsztforrások vannak, melyek
a fennsík mészköve által elnyelt vizet felszínre hozzák.

Már Dancza J. barlangkutató sejtette, hogy ez alatt a bükkhegységi mészk-
fennsík alatt hatalmas karsztbarlang-rendszernek kell húzódnia. Élete munkájának
javarészét, fáradtságot nem ismerve, e barlangrendszer felkutatásának szolgálatába
állította. Kutatásai azonban úgylátszik ötletszerek voltak, eredményük teljesen

a véletlenre volt utalva. így a bükkhegységi barlangrendszerek els lelkes kutatója
nem találta meg, amit keresett.

Múlt év nyarán, a Bükkhegység vízföldtani feldolgozása közben olyan meg-
figyeléseket végeztem, amelyek alapján nemcsak az vált kétségtelenné, hogy a
bükkhegységi fennsík mészktömege mélyén jól fejlett karsztjelenségek, barlang-
rendszerek vannak, de a vízfestéses vizsgálatok alapján azt is sikerült megállapí-
tani, hogy a barlangok milyen irányban futnak, nagyjából milyen kiterjedések
és hol közelíthetk meg a legkönnyebben a felszínrl.

Ezeknek a vizsgálatoknak a részletes leírását az Állami Földtani Idézethez
beadott jelentésem tartalmazza. A vizsgálati eredmények egyönteten bizonyítják
Dancza régi megsejtésének helyességét, a jól fejlett, ma még feltáratlan, hosszú
barlanghálózatok létezését, melyeknek feltárása több tekintetben kívánatos
lenne.

A bükkhegységi barlangrendszerek a pliocén, illetve ó-pleisztocén karszt-
vízrendszerekkel, karsztforrásokkal állanak kapcsolatban. Fejldésük ettl az
idtl kezdve végigkísérhet a jelenkori karsztvízrendszerek képének kialakulásáig.
Az Aggteleki barlangrendszerhez hasonlóan, legnagyobbrészt emeletes barlang-
rendszerek. A terület morfológiájából, földtani fejldéstörténetébl következtetve,
lényegében a pliocén idszakban alakultak ki. A pliocén végén, az ópleisztocénben
már fejlett, tágas rendszerek voltak, st a pleisztocénben már megindult — a
karsztvízegységek szintjének süllyedése következtében — víztelenedésük, agyaggal,
ktörmelékkel való részleges feltöltdésük.

A teljes határozottsággal kimutatott rendszerek a következk :

1. A királvkuti Fels-forrás kb. 7—8 km-es barlangja.
2. A Garadnaforrás kb. 8—10 km-es emeletes barlangrendszere.
3. Az Alsó-Sebesvíz-forrás kb. 4—5 km-es barlangja.
4. A Margit-forrás kb. 8—11 km-es emeletes barlangrendszere.
5. Az annabarlangi források 6—9 km-es emeletes (?) barlangrendszere.
6. A Szalajka-forrás kb. 8—10 km-es emeletes barlangrendszere.

Ezek közül a barlangrendszerek közül a Fels-forrás barlangja, a Sebesvíz
barlangja és a Szalajka-forrásrendszer barlangja a pleisztocén folyamán nyitottak
voltak, a tekintélyes barlangszájakat csak késbb zárta el a felszínrl hulló ktör-
melékek, esetleges barlangi kürtk kialakulása közben hulló ktörmelékek és agyagos
lerakódások üledékfelhalmozódása: A Szalajka-forrás feletti Istállóski-barlang
a szalajkai karsztvízegység barlangrendszerének csak a legutolsó szakasza, a tetemes
nagyságú barlangrendszer fels emeletének ma is ismeretes vége. Ugyanezt lehet
mondani a Fels-forrás barlangjára, melyet szintén törmelékfelhalmozódás zár el

a külvilágtól és a Sebesvíz-forrás barlangjára is. A Fels-forrás barlangjában tud-
tommal már Dancza megpróbálta átásni magát a törmelékfelhalmozódáson, azon-
ban mieltt még eredményt ért volna el, abbahagyta ezt a munkát. A múlt rend-
szerben valószínleg pénzügyi nehézségek miatt.

Ezeknek a barlangrendszereknek a feltárása a legbiztosabb eredményeket
ígéri. A barlangjáratok ismert szakaszának a végében, csak a továbbjutást jelenleg
akadályozó agyagos-ktörmelékes felhalmozódás — minden valószínség szerint— nem jelents hosszúságú szakaszán kell átásni a feltáróknak magukat.

A Garadna-forrás, Margitforrás barlangrendszerének nincs ilyen biztos kiindu-
lási alapot szolgáltató barlangvégzdése. Ezeknek feltárása legcélszerbben a víz-
nyelkön keresztül történne, illetve a Margit-forrás rendszerének további feltárása,
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a jelentésben említett, már megkezdett eredményes úton. Az annabarlangi források
rendszerének ismert szakasza az István-barlang. Ezen a helyen még részletesebb
vizsgálatokra van szükség, hogy a rendszer további szakaszainak feltárási lehetsé-
gével kapcsolatban véleményt mondhassunk.

A barlangrendszereknek (elssorban a legkönnyebben kivitelezhet szalajkai,
felsforrási és sebesvízi rendszereknek) feltárása országunkat több, hatalmas kiter-

jedés, az Aggteleki-barlanghoz hasonló kifejldés cseppkbarlanghoz juttat-
hatja. A feltárási munkák eredményessége igazolná a Bükkhegység víz-földtani
képérl kialakított — jelentésemben ismertetett — nézetemet és megállapításaim
helyességét. Egyben biztosabb képet nyernénk a bükkhegységi karsztvízegységek
határaira vonatkozólag is. A feltárt barlangokban, a jó feltárások révén, ideális

szelvényeket kapnánk a bükkhegységi fennsík mészkövén keresztül, közelebb jut-

hatnánk a Bükkhegység tektonikájának megfejtéséhez. A régi barlangrendszerek-
ben a barlangi agyag sok értékes paleolit és csontleletet tartalmazhat, melyeknek
ásatása révén a magyarországi sember és gerinces állatvilág fejldésére vonatkozó
adatok kerülnének birtokunkba.

Mindezek a szempontok indokolttá teszik a megállapított és pontosan kör-
vonalazott bükkhegységi barlangrendszerek feltárási munkáinak elrendelését.

A feltárási költségek olyan minimálisak (néhány napszámos munkabére), hogy
nem haladják túl egy átlagos barlangi ásatási munkálat költségeit, a várható ered-
mény viszont tudományos és gyakorlati szempontból egyaránt, sokszorosan
nagyobb, mint egy ismert kfülke vagy kisebb barlang ásatásának bármilyen
jelents paleontológiái eredménye.

Jakucs László.

J ásványok a Szovjetunióból*

Fersmit. (E. M. Bohnstedt—Kupletszkaja—T. A. Burova : Compt. Rend.
Ac. Se. U. S. S. R. 1946. 52. 69—71.) Rombos, a : b : c = 0,377 : 1 : 0,356. Kristály-
alakjai : (010), (111), (110), ritkán (130), (131), (021). Nem hasad. Törése kagy-
lós. Keménysége 4,5. Srsége 4,69. Színe fekete, pora szürkésbarna. Áttetsz,
átlátszó. Kéttengely, valószínleg pozitív. 2Y nagy, törésmutató közelítleg 2.

Kémiai összetétele szerint az AB 2Oe típusba tartozó kalciumniobát ;
(Ca, Ce, Na)

(Nb, Ti, Fe, Al) 2 (0,OH, Fe)6 . Elfordulási helye Vishnevye, a Buldym-tó kör-
nyéke, a Közép-Uraiban, szienitpegmatitban biotit, piroklor, amfibol, apatit, Utá-
nit, kvarc, pirít, magnetit, muszkovit, cirkon és xenotim társaságában.

Lovozerit. (V. I. Geraszimovszki : Compt. Rend. Ac. Se. U. S. S. R. 1939.
25. 753—756.) Sötétbarna feketés. Porszíne barna. Átnemlátszó. Törés egyenetlen-
kagylós. Keménység : 5, fajsúly 2,384. Egytengely negatív. 3 = 1,561, w =
= 1,549. Vékony lemezei halvány rózsaszínek

;
gyenge pleochroizmus. Poli-

szintetikus ikrek gyakoriak. Kalcium, magnézium, nátrium cirkonszilikát hidrát.

(H, Na, K) 2 O . (Ca, Mn, Mg) O . (Zr . Ti) 0 2 .

6

Siö 2
. 3H 20. Lelhelye : Lovo-

zero, Kola-félsziget murmanit, lamprofillit, nefelin és más ásványok társaságában.

Mangano-orthit. (L. N. Ovchiunikov—M. N. Cimbajenko : Compt. Rend.
Se. U. S. S. R. 1948. 63. 191—194.) Mangántartalmú ortit. Színe szurokfekete.
Kétoptikai tengelv, negatív. 2V = 70°. Kioltás szöge a hasadási irányhoz 19°.

a = 1,770, 7 = 1,795. MnO tartalma 5.37% ! (Ce, Ca, Mn ) 2 (Al, Fe)3 (Si, TiO )3

(O, OH) 13 . Elfordulás : Vishnevy-hegy.

Metaloparit. (V. I. Geraszimovszki : Compt. Rend. Ac. Se. U. R. S. S. 1941.

33. 61—63.) Átalakulási termék. Barnássárga-zöldessárga. Gyémántfény. Töré-
keny. Nem hasad. Törése egyenetlen. Keménység : 5, fajsúly : 4,41. Vékony
lemezei zöldes árnyalatú feketésbarnák. n = 2,24 ± 0,03. Összetétele Si0 2 1,27 ;

Ti0 2 44,01 ; Nb2Os 10,78 ;
Ta205 0,66 ; Th0 2 + ritka földfémek 34,20 ;

CaO +
+ SrO 5,35, K, + Na20 0,23 ;

H2Ö 3,49. Összesen 99,99. — Lelhely : Lovo-
zero, Kola-félsziget.

Nordií. (V. I. Geraszimovszki : Compt. Rend. Ac. Se. U. R. S. S. 1942. 32.
496—498.) Rombos ; a : b : c = 0,730 : 1 : 0,527. Kristályalakjai

: (100), (010),

(110), (120), (101), (212). Világosbarna. Féligátlátszó. Törése egyenetlen-kagylós.

• Lásd: Földt. Közlöny 19 . 1949. 294—279. 80 . 1950. 325—326.
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Törékeny. Keménysége : 5—6, fajsúly 3,430. « = 1,69, p = 1,630—1,640, v =
- 1,642. 2V = 32° (Li), 31°30’ (Na), 31°30’ (TI). Összetétele : Siö 2 45,43 ;

Ti,

Nb, Ta 0,00 ; Fe 203 1,84 ; Ce 20 3 8,77 ;
(La, etc . . .)* 0 3 10,48 ;

(Y, etc . . .) 20 3

0,95; MnO 6,04; SrO 7,40; CaO 4,46; MgO 2,00; Na20 11,70, K 20 0,08; F
nincs, Cl nyomokban, összesen 99,27. Lelhely Chinglusai Lovozero-masszivum,
Kola-félsziget, szodalit (hackmannit), ussingit, chinglusuit, lomonosovit, lampro-
fillit, eudialit, mikroklin, nefelin, egirin, szfalerit és neptunit társaságában.

Norilskit. (O. E. Zviaginitzev : Compt. Rend. Ac. Se. U. S. S. R. 1940. 26.

788—791.) Összetétele: Pt 35,50 ; Pd 3,57; Fe 25,30; Ni 25,64; Cu 9,28;
S 0,71 ;

oldhatatlan 0,40, összesen 100,40. Lelhelye : más változó összetétel
Pt, Pd, Fe, Ni, Cu ásványokkal, Norilsk.

Paragearksutit. (N. A. Smolyaninov—E. N. Isakov. Ac. Sc. U. S. S. R. 1946.
145—151. D. S. Belyankin jubileumi kötet.) Fehér. Tömött, n = 1,454. 4CaF2 .

. 4A1 (F . OH)3 . 3H 20. Transbaikaliában kaolinnal fordul el.

Saamit. (M. I. Yolkova—B. V. Melentiev : Compt. Rend. Ac. Sc. Ü. S. S. R.
1939. 25. 120—122.) Strociumtartalmú (6—11%) apatit. Lelhely: Kóla félszige-

ten Poachvumchorr, Takhtarvumchorr és Aevesogchorr.

Tokody.



ISMERTETÉSEK

E. N. Permjakov: Az Orosz Tábla tektonikus töredezettsége. A szerz az

Orosz Tábla különböz helyein tíz éven keresztül végzett kutatásai alapján ismer-
teti a szerkezeti törések és a brachiantiklinális szerkezetek felépítése közötti össze-

függéseket.
A tábla alapzatának állandó epirogenetikus mozgása következtében, idk

folyamán a fölötte lev táblarészek is kimozdulnak eredeti helyzetükbl. Ezáltal
az alapzat mozgásától függen különböz irányú és természet mozgások során,
különböz irányú törések keletkeznek. Az üledékes kzetek és a mozgások termé-
szete szerint nyomó vagy széthúzó erk lépnek fel. Üledékes kzetekben a törések
legtöbbször függlegesek, vagyis az enyhén dl rétegekre merleges széthúzás
folytán keletkeznek. A szerz az epirogenezis folytán keletkezett töréseket epiro-

klázisoknak nevezi. Az epiroklázisok tulajdonságait, továbbá azoknak a rétegek-
hez való viszonyát tekintve két ftípust és azok kombinációját különbözteti meg.

1. Hosszanti irányú töredezettség. Ebben az esetben a firányok a csapás
vonalának megfelel hosszanti helyzetek.

2. Haránt töredezettség. A törések firányai a csapás irányához képest átlós

helyzetek.
3. Diagonális irányú töredezettség. Ellentétes és egymáshoz szög alatt hajló

széthúzó erk. Ezt a helyzetet találjuk például a brachiantiklinálisoknál is. A dia-

gonális típus a táblás szerkezetben igen gyakori és jellemz törvényszerséggel,
amely a táblás szerkezetek tanulmányozásánál igen jól felhasználható.

Az ismertetett módszer egész gyakorlati felhasználása a diagonális töredezettség
jellegzetes tulajdonságain alapul.

A diagonális töredezettség egyik legfontosabb törvényszersége a parallelo-
gramma-szabály, amely valamely szakaszon, a szerkezeti tengely állását és a rétegek
fekvését határozza meg.

A részlet és az összesített törésdiagramm diagonális sugaraival szerkesztett
parallelogramma átlója a boltozat csapásának irányában fekszik.

Ez a szabályszerség a törések irányát és egymáshoz való viszonyát, általános
alakját és a brachiantiklinális szerkezetek csapásirányát tekintve nem váratlan.
A törések a rétegekben lev feszültség megnyilatkozásai, melyeket a rétegek-
ben végbemen deformálódások idéznek el. A szerkezet általános alakja és elhelyez-
kedése, de elssorban ennek alapvet megnyilvánulása — a szerkezeti tengely
egyazon ered okok következményei. Éppen ezért természetes, hogy a szerkezet
tengelyének iránya és a rétegek feszültsége között az adott szerkezet szárnyainak
különböz pontjaiban kapcsolatot tételezünk fel. A töréseknek a firányokban
mutatkozó gyakorisága kétségkívül kifejezje kell legyen a valamikor létezett

feszültség nagyságának. Éppen ezért a törésdiagrammok sugarai nagyság és irány
szerint kell, hogy kapcsolatban álljanak a réteg adott szakaszán a feszültség nagy-
ságával és irányával. Ezért természetes, hogy a törések és a szerkezet tengelyének
iránya közötti kapcsolatot a sok közül választható parallelogrammával fejezzük
ki, amelyet az adott esetben szerkeszteni lehet.

Ezzel a módszerrel tehát a töredezettség adatai alapján szerkesztett diagram-
mok és a parallelogramma segítségével ki tudjuk számítani a brachiantiklinálisra
vonatkozó méreteket. Ha ugyanis a diagonális sugarak végeit párosával össze-
kötjük és a tengellyel párhuzamos egyeneseket húzunk, ezek a parallelogrammát
szabályos vagy ferde hatszöggé alakítják át, amely kitölti a brachiantiklinális egész
területét. Az ilyen hatszög minden jellemzjét egyszer trigonometriai számítással
ki lehet számítani, csupán az egyesített szerkezeti törés-diagramm adataiból kell

kiindulni éspedig a firányok százalékban kifejezett viszonylagos hosszából és a
közöttük lev szögbl. A százalékban megadott adatokból az eredeti hatszögek
viszonylagos méreteit kapjuk meg, ebbl pedig a térkép mérete alapján abszolút
értéket kaphatunk.
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Ez a módszer a geofizikusok módszeréhez hasonló. A kapott adatokon kívül
még általános földtani adatokra is szükség van, vagyis nem lehet függetleníteni
a terület általános földtani tanulmányozásától, azonban lehetvé teszi, hogy általa

a geológiai kutatás elzetes adatait gyorsított menetben lényeges pontossággal
igazoljuk és kiegészítsük.

A fenti módszerrel a szerkezetek következ adatait tudjuk megállapítani :

1. A pontos kiterjedést, vagyis a ftengely irányát.
2. A szerkezet alakját.

3. A térbeli fméreteket a hosszúságot és szélességet méretekben kifejezve.
4. A szárnyak és külön minden periklinális hosszát ugyancsak méretekben.
5. A felboltozódás amplitúdóját az utolsó bezárt rétegszintvonal határain belül.

6. A szárnyakon és periklinálisokon a rétegek dlésének átlagos szögeit.

7. Egyes esetekben a szerkezet keletkezésének és -kialakulásának történetét
és kapcsolatait a környék más szerkezeti képzdményeivel, továbbá a szerkezet
bonyolulttá tev diszlokációk jelenlétét.

Abból, hogy a töredezettség irányából és intenzitásából a szerkezetet tudjuk
megállapítani következik, hogy fordított módszerrel a felrajzolt földtani szerkezet-
bl megállapíthatók a töredezettség fbb diagonális irányai és srsége is.

Az elmondottak helyességének igazolására a mben sok számítást és példát
találunk, a végén pedig részletes gyakorlati útmutatást kapunk a terepmunkák
végzésére és a begyjtött adatok feldolgozására. Jantsky.

A. E. Ferszman, B. I. Kogan: Mineralnoe szre zarubezsnüch sztran. (A kül-
földi országok ásványkincsei.) Ferszman és Kogan hatalmas (565 oldal) terjedelm
munkája 1947-ben jelent meg a Szovjetunió könyvpiacán. A legfrissebb statisztikai

adatok alapján a Szovjetunió területének kivételével az egész világ hasznosítható
nyersanyagkincs készletét tárgyalja. Adatainak mintegy 80%-át az 1940-es évek
kimutatásai alapján állították össze a szerzk.

A tárgy csoportosításában a kontinensek, ezen belül az országok szerinti cso-
portosítás elve érvényesült. Minden egyes országnak megadja a nyersanyagkataszter
térképét is. A hasznosítható nyersanyagok felsorolásánál közli a kitermelés alatt

álló lelhelyek valószín készletének, továbbá a már eddig kitermelt anyagoknak
mennyiségét is. Pontos részletességgel ismerteti, hogy a kibányászott ásványi
nyersanyagokat milyen célokra, hol és milyen formában használják fel az egyes
országokban. Közli a nyersanyagok minségének adatait is. Az egyes országok
tárgyalásának a végén szemléltet áttekintést ad az illet ország szükségleteirl,
kiviteli lehetségeirl, illetve behozatali kényszerérl.

Ezt a nagyon értékes összefoglaló munkát a geológusok talán még inkább
tudnák használni, ha röviden a keletkezési körülményekre vagy legalább a kelet-

kezési korra vonatkozó adatokat is kapnánk. Ezeknek hiányában is azonban
nélkülözhetetlen ez a munka az iparban dolgozó geológus számára.

A könyv végén értékes irodalmi felsorolást találunk, országonkénti csoportosí-
tásban, majd a lelhelyek részletes betrendes mutatóját. Jakucs.

N. A. Gvozdeckij: Karszt Ez az 1950-ben megjelent munka az általános
karsztismerettan kérdéseivel foglalkozik. A könyvben tárgyalt anyag három f-
kérdés köré csoportosítható.

1. A világirodalomban talán legelször itt kapjuk meg a karszt gyakorlati
vonatkozású jelentségének kiértékelését. Rámutat, hogy a karszt hidrögráfiájá-
nak ismeretével hogyan tudunk megoldani karsztos területeken olyan fontos kér-
déseket, mint a vízellátás, a bányászati vízveszély kérdéseit. Ugyancsak itt foglal-

kozik a karsztos területeken való építkezések, gátépítések, duzzasztómvek létesí-

tésének kérdéseivel is.

2. A karsztmorfológia kérdéseit korszer szemlélettel illeszti bele a geomor-
fológiai kutatás egységébe. A karszt fejldésének magyarázásakor a földtani,

a geomorfológiai és a vegyi vizsgálatok adják fejtegetésének alapját. Kritikailag
értékeli ki a nyugati karsztirodalomban szerepl általános karsztelméleteket.

3. Ugyanakkor megkapjuk a karsztnak földrajzi típus szerint való osztályo-
zását is. A Szovjetunió karsztterületeinek vizsgálata és a világirodalom tanulmá-
nyozása alapján három típust különít el éspedig a földközitengeri, a középeurópai
és a sarkvidéki karszttímisokat. Elkülönítését részletesen indokolja a példák és

a tapasztalat meggyz erejével.
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Nagy érdeme GvozDECKiJ-nek, hogy a barlangkutatás régen meghaladott
fogalmát felváltja karsztkutatással s rámutat, hogy a barlangok kutatása öncél
nem lehet, ennek mindig szervesen bele kell kapcsolódnia a karszt földtani, víz-

földtani és geomorfológiai kutatásának szoros egységébe.
A könyv részletes altalános karsztirodalmat közöl, elssorban szovjet szerzktl.

Jakucs.

A. M. Avcsinyikov: Mineralnüje vodi. (Ásványos vizek.) Avcsinyikov
1947-ben megjelent könyve a Szovjetunió geológusképzésében a vízföldtan egyik
tankönyve. Ennek megfelelen a nagy szovjet hidrogeológus könyvében a teljes,

de a szükségesnél sehol sem részletesebb összeállításra törekedett, amit igen elisme-
résreméltóan oldott meg.

Az ásványos vizek tanulmányozásának és felhasználásának történetét ismerteti,

majd a vizek fizikai-kémiai sajátságaival foglalkozván eljut a csoportosítás leg-

kézzelfoghatóbb kémiai kiindulási alapjáig. Az ásványos vizek gázos alkatrészeirl
beszélve, párhuzamot állít fel a vegyi összetétel, a gáztártalom és az egyes, már elbb
megkülönböztetett víztípusok között. A vizek hmérsékletével foglalkozva, nem-
csak a magasabb hfok okát igyekszik szemléltet és rávezet módon tanítani,

hanem párhuzamot állít a hfok és a vegyi összetétel között is s ezen az alapon
még jobban elválasztja és részletezi a víztípusokat. Amikor a következ fejezetek-

ben a víz földtani települési feltételeit vizsgálja, az elbbi csoportosítások alapján
már szinte maguktól adódnak az ásványvíztípusok genetikai megkülönböztetései.
Az ásványvíztípusok megalkotása után az egyes vízfajták lelhelyeinek jellegzetes

földtani adottságaival, elfeltételeivel foglalkozik. Külön fejezetet szentel a radio-

aktív anyagot tartalmazó vizek és azok lelhely-típusainak tárgyalására.
A könyvnek utolsó, mintegy harmadát kitev részében az ásványos vizek

földtani kutatási módszereivel foglalkozik, majd a zárófejezetben a kitermelés
célszer módozataival.

A könyv 240 oldal terjedelm. A végén hasznos szovjet és külföldi irodalmi
tájékoztatót kapunk. Jakucs.

A Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának Közle
ményei. I. 1951. Ebben az els számban az Akadémiai Ünnepi Hét eladásait
és hozzászólásait találjuk. A földtan szempontjából kiemelked eladást jelentett

Vadász Elemér akadémikusnak »A magyar ásványkincsek föltárásai címmel
megtartott eladása. Eladásában a termelés és földtan kapcsolatát elemezte az
ötéves terv szempontjából. Végigvizsgálta feladatainkat az energiaszolgáltató
nyersanyagok, ércek, ipari nyersanyagok, építanyagok, végül a víz szempontjá-
ból. Külön kiemelte azokat a munkamódszereket és szervezési kérdéseket, amelyek
eredményeinket nagymértékben fokozhatják. Az eladást a hozzászólások igen
értékesen egészítették ki.

»Kszén- és tzegtelepeink felkutatása« címmel Vitális Sándor vezette be
a hozzászólásokat. Kiemelte, hogy a tudományos kutatás milyen nagyjelentség
eredményeket hozott kszénkészleteink feltárása szempontjából. Vázolja e téren
elért eddigi eredményeinket és jöv feladatainkat. Kiemeli a geofizikai módszerek
fontosságát a kszénkutatásokban. Pantó Gábor az érckutatás lehetségeivel
és nehézségeivel, Papp Ferenc a hazai magmás kzetekkel kapcsolatban szólt

hozzá az eladáshoz. Sümeghy József az Alföld és az ország vizeinek kitermelési
és hasznosítási kérdését tárgyalta. Kertay György a szénhidrogének kutatásának
eddigi eredményeit és további lehetségeit vázolta. A nyersanyagkutatás geofizikai

kutatás kilátásait Egyed László, a geofizikai vizsgálatok eddigi eredményeit pedig
Renner János ismertette. A mélyfúrások szerepérl és eredményeirl Szurovy
Géza számolt be. Egyéb ásványi nyersanyagainkkal kapcsolatos eddigi kutatási
eredményekrl és feladatokról Majzon László adott tájékoztatást.

A nagygylés másik kimagasló eladása Szádeczky K. Elemér »Kzetátala-
kulás és szénkzetek« cím tanulmánya volt. Eladásában a kzetátalakulást
befolyásoló tényez közötti kvantitatív összefüggéseket vizsgálta, különös tekin-
tettel a szénkzetekre. Igen értékes eredményeihez Vadász Elemér, Kertai
György, Egyed László és Müller László szólt hozzá.

A harmadik kiemelked értékes eladást Vendel Miklós tartotta : »Össze-
függések a magmák és ércesedések között* címmel. A rendkívül alapos és komoly
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meglátásokat tartalmazó eladás tudományos megállapításainak igen nagy gyakor-
lati jelentsége is van. Az eladáshoz Földvári Aladár és Tokody László szól-
tak hozzá.

Ki kell még emelnünk Kántás KÁROLY-nak a tellurikus áramokról tartott
szép eladását, amelyben a földtani kutatást szolgáló új geofizikai módszerrl szá-
molt be. Egyed.

Koch—Grassely—Donáth: Magyarországi vasércelfordulások ásványai. Köz-
iem. a Szegedi Tud. egy. Ásvány-kzettani Int. Az eddigi kutatások ered-
ményeit összefoglaló és a lelhelyek ásványtársulásait nemcsak kristálytani, de
ásványkémiai, genetikai és paragenetikai szempontból is felölel rendszeres munka
els eredményeit közli a dolgozat a magyarországi vasércelfordulások teljes fel-

dolgozásával. M
Részletesen foglalkoznak a magmás elkristályosodásból ered szarvaski,

a hidrotermális-metaszomatikus rudabányai és martonyi és üledékes tornaszent-
andrási, nekézseny-upponyi-szendrládi (residualis jelleg) és mád, regéc, zeng-
várkonyi (vegyi eredés) vasércelfordulások viszonyaival.

Az irodalom rövid tökéletes összefoglalása, a legkorszerbb szempontok szerint
történt feldolgozásba számtalan elemzés és a kitn képek igen értékes munkát
jelentenek, amelynek folytatására a magyar szakirodalomnak igen nagy szüksége
van. Jakucsné.

F. J. Turner: Mineralogical and structural evolution of the matamorphlc rocks
(Az átalakult kzetek ásványtani és szerkezeti fejldése.) (Geol. Soc. Am., Memoir
30. 1948.) A munka az átalakulási folyamatok összefoglaló bemutatására
készült s e téren a kérdések éles beállításával, a fogalmak pontos körülírásával igen
jó szolgálatot tesz. A metamorf kzettan aktuális, nyugvópontra nem jutott kér-
déseit részletesen tárgyalja, de a felmerült vélemények között állást nem foglal,

ezért kissé mozaik-jelleg.
A metamorfózis általános alapjelenségei után a kzettani fácies fogalmát,

fajtáit tárgyalja behatóan és érdekes példákon világítja meg. Ehhez csatlakozik
a metaszomatikus metamorfózis és metamorf differenciáció folyamatának és fajtái-

nak érdekes bemutatása.
A m férdeme a »szerkezeti kzettan «-nak (petrofabric) szentelt hat fejezet.

Mindazok, akiket a kérdésnek túl elvont és bonyolult tárgyalása (Schmidt, Sander)
elriasztott, itt egyszer, élvezetes modorban áttekintést kaphatnak e tudományos
eredményeirl és alkalmazási lehetségeirl. Fontos itt is az egyes szerzk által

különböz értelemben használt fogalmak (foliacio, lineacio, S-tektonitek, B-tekto-
nitek) tisztázása. Bségesen ismerteti a metamorf szövet kialakulásának mecha-
nikai magyarázatait és erre vonatkozó kísérletek eredményeit.

A befejez fejezet a regionális metamorfózis okainak kérdésösszletével foglal-

kozik és rámutat az egyoldalú magyarázatok (megterhelési vagy sztatikus metamor-
fózis), fleg a merev zónabeosztások hibáira, amivel az újabb részletvizsgálatok
(fabric) összhangba nem hozhatók. Végül röviden, szellemesen tárgyalja a migmatit-
kérdést. Pantó.

H. Leitmeier : ElnfUhrung In dle Gesteinkunde. (Bevezetés a kzettanba.)
(Spiringer, Wien, 1950.) Kezdk számára írt kzettani tankönyv, mely az e téren
fennálló hiányt (Rosenbusch, Osann, Rinne utolsó kiadásai kifogytak) kívánja
pótolni. A szerz a meglehetsen szkén szabott keretbe (275 oldal) rengeteg adatot
kívánt beszorítani, ami az áttekinthetséget és kezd számára az érthetséget
nehezíti.

A rendkívül tömör általános bevezet részben a vizsgálati módszerek össze-

foglalásán kívül vázlatos képet ad az eruptív kzetek képzdésérl — a granitizáció

szétágazó problémáját is bevonva — és ennek sokféleségét szellemes, de nehezen
áttekinthet diagrammal ábrázolja.

A magmatikus kzeteket Rosenbusch rendszerétl némileg eltéren családok
szerint tárgyalja. Jó mikro- és makro-típusképeket ad, de igen sok helyet szentel— fleg ausztriai és németországi — elfordulások leírásának. Különös, hogy az

eruptivumoknál tufákról és agglomerátumokról meg sem emlékezik, ezeknek az

üledékes kzetek között egyetlen oldalt szentel.
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Az üledékes kzeteket Kayser—Brinkmann beosztásában ismét családok
szerint tárgyalja. A vizsgálati módszereket nem érinti, az elfordulások leírását

rétegtani ismertetéssel terheli.

A metamorf kzetekrl szóló, rövidre fogott rész típusok szerint halad (ezek
köré ismét családot képez), ezeken azonban sem a zóna, sem a (metamorf) fácies-

beosztás nem tükrözdik, csupán csökken savanyúság sorrendjében felállított

vegyes (ortho és para) eredet csoportok. Pantó.

H. Tertsch: Das Geheimnis dér Krlstallwelt. (A kristályvilág titkai.) (Román
einer Wissenschaft.) Wien, 1947. Gerlach—Wiedling kiad. Szerz a természet-
tudományok iránt érdekld nagyközönségnek szánta ezt a mvet. Célja az volt— mint maga mondja —

,
hogy a *szép« mineralógiának barátokat szerezzen, az

ifjúságot megnyerje e tudomány mveljének. Kétségtelen, hogy soraiból áradó
targyszeretete, könnyed, de mégis alapos és szakszer tárgyalásmódja érdekes
olvasmányt nyújt. Amikor olvasóját végigvezeti a mineralógia múltjának kor-
szakain, a fejldés viszontagságos eseményein, számos érdekes és kevéssé vagy
alig ismert adatot tár az érdekld elé. Széles látókörrel mindig összefüggéseket
keres és a mveldéstörténet tükrében mérlegeli a szakismeretek bvülésének
kereteit. Nagyon értékes fejezetekben foglalja össze a korszer eredményeket
az anyagszerkezettan nagy távlatait és a megoldásra váró feladatokat. A könyv-
ben több mnyomó papíron készült tábla, számos ábra, köztük sok eredeti rajz

könnyíti meg a szöveg olvasását.
Mvének elnyére válnék, ha a német nyelvterület kútfinek és kutatóinak— sokszor érdemen felüli — hangsúlyozása helyett, több elismeréssel és tárgyila-

gossággal mérlegelné más nemzetek fiainak jelentségét is. Sztrókay.

M. J. Buerger : X-ray crystallography. (New York — London. 1942. 531. old.

A kristályszerkezeti kutatások nemcsak a kristálytan, hanem az anyagvizsgálat
szempontjából is egyre növekv fontosságra tesznek szert. A szervetlen és szerves,

a természetes és mesterséges kristályos anyagokat szerkezetük kiderítése céljából

behatóan tanulmányozzák, de a nem kristályos anyagok vizsgálata is mindinkább
tért hódít. Buerger különösen az egykristályok röntgengoniométerrel történ
vizsgálatával foglalkozik. Részletesen tárgyalja a rácselmélet geometriai alap-
fogalmait és részletesen ismerteti a reciprok-rácsok elméletét. Behatóan foglalkozik
a röntgensugarak interferenciájával elméleti és gyakorlati vonatkozásban. Üj
eszközt ír le és annak alkalmazási módját ismerteti. A rácsállandó precíziós mére-
teken nyugvó meghatározását egykristályok alkalmazása esetén részletekbe menen,
három fejezetben fejti ki. A rácspont-helyzetek meghatározása hiányzik, ezek
megállapítására az erre vonatkozó nemzetközi táblázatokra utal. A könyv értékét
nagyon emelik az új ábrák, táblázatok és görbék. A szerkezeti kutatásokkal foglal-

kozóknak ez az új irányelveket és eljárásokat ismertet munka nagyon ajánlható.
Tokody

.

G. Tnél és K. J. Murata: The atomle arrangement and Chemical composltion
of krennerite. (A krennerit atomrácsa és kémiai összetétele.) Am. Min. 35. 1950.
959—984. A krennerit szerkezetével Tnél már 1936-ban foglalkozott, a Dana 7.,

1946. évi kiadásában megjelentek a részeredmények : a rácsállandók, tércsoport
és a kémiai összetétel adatai. Tnél és Murata a kristályszerkezet megállapítására
különböz kolorádói kristályokat használt és Weissenberg- és porfelvételeket

készített. Az elemi cella méretei a0 = 16,54, b0 = 8,82, c0 = 4,46A, a hiba mind-
o

három értékre ± 0,03A. A fajsúly meghatározását Cripple Creek, Kolorado-ból
származó kristállyal piknométerben határozták meg, ez 8,63, a röntgenografiailag
számított fajsúly 8,86. Ugyanennek a kristálynak elemzési adatai : Au 36,16 ;

Ag 4,87 ;
Te 58,50, Fe 0,05 (a hozzántt piritbl)

;
oldhatatlan 0,09 ;

összesen
99,70. Az elemi cellában nyolc molekula van, a képlet 8 (Au, Ag) Te 2 ;

az arany
és ezüst aránya 4,07 : 1 és 3,56 : 1, középértékben 4:1. Sipcz megfelel értékei

3,26:1 (Sácárámb = Nagyág), anyagát azonban kvarc, réz, vas és antimon szeny-
nyezte

; az általa mért fajsúly 8,63 és 8,18. A tércsoport Cf„ Pma. A ponthelyzet
meghatározását a legkorszerbb eljárásokkal állapították meg

;
a koordináták

értékeit e helyen mellzve, az eredeti munkára utalunk. A szerkezet Fúrier-

vetületét a (OOl)-síkban ábrázolták és a krennerit szerkezeti modelljét elkészí-

tették. Tokody.



TÁRSULATI ÜGYEK

1951. tavaszi ülésszakában Társulatunk egy ünnepi ülést, 5 földtani és 4
slénytani szakülést és 2 választmányi ülést tartott.

Ünnepi ülés:

1951. március 7-én a Szovjet-Magyar barátsági hónap alkalmából rendezett
a Társulat ünnepi ülést. A bevezetben Vadász Elemér elnök méltatta a Szovjet-
Magyar barátság nagy jelentségét a tudományos vonal különös kiemelésével.
Utána a szovjet földtani, slénytani és pedologiai kutatások általános, illetve

magyar vonatkozásait ismertették az eladók egy-egy nagyobb munka példáján.

Boros István az 1917. után a Szovjet birodalom gazdasági és társadalmi
újjáépítésével kapcsolatban megindult és ma is folyó hatalmas slénytani kutató-
munka egy részérl számolt be. Ez a munka a Szovjetunióval határos területekre
is kiterjedt, elssorban a Mongol Népköztársaság területére. Itt 1946-ban Jefremov
professzor, a Szovjet Tudományos Akadémia slénytani intézetének tagja vezetett
igen nagy eredményeket hozó expedíciót. Jefremov a Szovjet kormány által leg-

messzebbmenen támogatott expedícióval a Közép-Góbi terület déli részének hegy-
vonulatait kutatta át. Tizenegy olyan fels-kréta lelhelyet tártak fel, amelyek
Dinosaurus és teknsbéka állatvilága gazdagabb, mint a világ bármely pontján
feltárt lelhelyek, beleértve az amerikaiakat is. Gigantikus méret ragadozó Dino-
scmmsok mellett hatalmas növényev Trachodonták, krokodilusok, egész tekns-
páncélok kerültek el, kisebb Dinosaurusok maradványain kívül. Az alsóbb szin-

tekben dinosaurus-tojáshéjakat találtak, köztük eddig teljesen ismeretleneket is.

Az anyag preparálása, feldolgozása még folyamatban van és bár évtizedekig
eltart, elreláthatólag nemcsak a krétakori hüllkre vonatkozó ismereteinket fogja
nagy mértékben bvíteni, hanem Bels-Ázsia földtani viszonyainak tisztázásához
is nagy mértékben hozzájárul.

(Az eladás teljes szövegben a Természet és Technikában kerül sajtó alá.)

Jantsky Béla a Kárpátok hegységszerkezetérl számol be a legújabb szovjet
irodalom alapján. Ismerteti a Kárpátokkal foglalkozó szovjet irodalmat, majd
a Kárpátok hegységszerkezeti felosztását : az Északi-Kárpátok, a Keleti-Kárpátok,
a Déli-Kárpátok, az Erdélyi Szigethegység, az Erdélyi-medence és a Magyar Alföld
egységeit.

Az eladás els részében az Északi szerkezeti egység kialakulását ismerteti,

majd részletesebben foglalkozik a Keleti-Kárpátok szerkezeti egységével, annak
kialakulásával és a kialakulásban az Orosz tábla szerepével. Rögzíti a geoszinkli-

nálisok és geoantiklinálisok változásait a permtl a neogénig. Ehhez kapcsolja
az Erdélyi-medence és Magyar Alföld kialakulásának magyarázatát is. Ézután
a Déli-Kárpátok hegységszerkezeti felosztását és egységeinek kialakulását tárgyalja.
Végül az egész Kárpáti vonulat kialakulására vonatkozó adatokat közli, hang-
súlyozza azokat, melyek az Alföldi peremhegységek, fleg a Dunántúlra vonatkozó
eddigi ismereteinkkel állnak kapcsolatban.

Ballenegger Róbert a magyar talajkutatás szovjet kapcsolatairól beszél.

Ezek a kapcsolatok közel félévszázados múltra tekintenek vissza. Századunk
elején csak az Állami Földtani Intézetben folyt rendszeres talajkutatás és térképe-
zés. Ez a munka a porosz földtani intézet módszere szerint folyt, de nálunk semmi-
képpen sem váltotta be a hozzáfzött reményeket. Az Alföld egészen különleges
és a poroszországi viszonyoktól eltér természeti viszonyai között ez az eljárás
kezdettl fogva sikertelenségre volt ítélve. Agrogeologusaink figyelme tehát Orosz-
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ország felé fordult, ahol Dokucsajev a talajtani kutatásokat már a 70-es években
új alapra fektette. Ez az alap a talajképzdés módja. Dokucsajev és tanítványai
erre az alapra új tudományt építettek fel, a pedologiát. Ennek a tudománynak
századunk elején Oroszországban más számos kiváló mvelje volt. Külföldön
azonban az orosz pedologia a nyelvi nehézségek miatt ismeretlen maradt mind-
addig, míg a Földtani Intézet két geológusa, Treitz Péter és Timkó Imre 1907-
ben és 1908-ban végzett tanulmányútjukon az orosz rendszert meg nem ismerték
és annak helyességét belátva, nálunk alkalmazták. E tanulmányutakból született
meg Budapesten a Talajkutató Nemzetközi Szövetségének eszméje, mely 1909-ben
a Földtani Intézet 40. éves fennállásának alkalmával tartott értekezleten meg-
valósult. A budapesti konferencia ismertette meg a Nyugat talajkutatóival orosz
kartársaik mvét és ezáltal rendkívül termékenyítleg hatottak a talajtannak,
az egész Földre kiterjed tudományos fejldésére. A magyar talajkutatók mind-
máig fenntartották kapcsolataikat a dokucsajevi iskolával, figyelemmel kísérték
tanítását és alkalmazták azokat a hazai problémák megfejtésénél. Ma els fel-

adatuknak tekintik, hogy tanulmányozzák és a hazai viszonyokra alkalmazzák
a Dokucsajev lángesz tanításából és megállapításaiból fakadt talajfejldéstani
szemléletet, amelyet a Szovjetunióban Viljamsz nagy átfogó elméletté teljesített

ki. (Az eladás anyaga a szerz közeljövben kiadásra kerül, a magyar talajtan
történetével foglalkozó munkában részletesen megtalálható.)

Vadász ELemér: Geológusképzésünk a szovjet pedagógia mérlegén cím
eladása fejezi be az ünnepi ülést. A mélyenjáró eladást a Földtani Közlöny
e számában közöljük. Arra a megállapításra jut, hogy az egyetemi reformmal
kapcsolatban megvalósított geológusképzés általánosságban és részleteiben is a
szovjet pedagógia irányelveit követi.

Földtani szakülések.

1951. január 17.

Tárgysorozat :

Jantsky Béla: A Velencei-hegység a legújabb kutatások tükrében.
Kiss János : A szabadbattyáni Szárhegy ércgenetikai adatai.

Jantsky eladásában ismerteti a Velencei-hegységben a fedkzet jellegét

és gránithoz való viszonyát. Beszél a termikus és injekciós kontaktmetamorfózis
kérdésérl. Fleg kvarc- és turmalin-injekciók találhatók ezen a területen. A gránit
differenciációjának termékei az egyes gránitfajták, a porfir és aplit. Megvilágítja
e differenciációs termékek egymáshozi viszonyát. Kifejti megfigyeléseit a gránit
kvarcosodásával, pneumatolitos jelenségeivel, turmalinos, fluoritos és epidotos
kifejldéseivel kapcsolatban. Ismerteti az epitermális ércesedést a gránitban és

a fluorit és barittelérek viszonyát az ércesedéshez. A kvarcosodás és ércesedés
viszonyát, a kaolinosodást, melyet újabb területen is felismert. Rátér a harmad-
idszaki vulkánosság gránitra és mellékkzetekre gyakorolt hatásaira. Gránit-
zárványokat említ az endezitbl. Üj andezitlelhelyekrl és fiatal harmadidszaki
abráziós jelenségekrl számol be.

Az eladással kapcsolatban igen élénk és termékeny vita alakult ki. Mauritz
Béla a turmalinosodást a mellékkzet B-tartalmának tulajdonítja, az eladó és saját

elz álláspontjával szemben. Horusitzky Ferenc a gránit elkvarcosodását nem
tartja szingenetikusnak a kvarctelérekkel. A telérek csapása ugyanis kárpáti és

nem varisztikus irányt követ, tehát inkább fiatal magmatizmussal hozható kapcso-
latba. Földvári A. érdekes adatokkal egészíti ki az eladást. A pátkai fluorit -

telér volt az els, amelyet felszíni törmelékek alapján találtak. A fluorit feltárása

során fedezték fel az ércet (galenit, szfalerit). Az újabb kutatások a mélység felé

még komolyabb ércfeldúsulást találtak. Ez már akkor sejthet volt, de a bányá-
szati nehézségek miatt a munka félbemaradt. A Velencei-hegység ércei általában
hintett ércek, de itt megvan a telér, ami bányászatilag igen elnyös. Éppen ezért

ez a feltárás jobb helyzetben van, mint a falubattyáni. Jantsky baritról és fluorit-

ról kimutatott eredményei nagyon jelentsek. De kifogásolható az eladásban,
hogy az egész nagy anyag minden adatát egy okra akarja visszavezetni. Nem

14Földtani Közlöny LXXXI. 4—6.
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vesz tudomást a régóta tudott harmadkori vulkánosságról. A Meleghegy kvarcitja
egészen más szövet, mint a hegység keleti részén lev kvarcitok. Másrészt a kvarcit-
telérek, amint azt Vendl A. kimutatta, nem köthetk össze a keleti és nyugati
részek között. A kvarcitosodást három fázisban kell elképzelni. Az alunitosodást
is csak szolfatára-mködés hozhatta létre. Ezen felül a turmalin kapcsolata a kvarc-
cal és érccel nagyon is kérdéses, mert a fluorit érccel kapcsolatban mindig hidro-
termális.

Erdélyi J. kiegészíti Földvári hozzászólását azzal, hogy az eladó a hegység
keleti részén található alunitosodásról nem beszélt. Ez ers szulfátos feltörésekkel
kapcsolatos, ami már független a gránittól és csak harmadkori vulkánosság követ-
kezménye lehet. Szerinte a gránit kaolinosodása is a harmadkori vulkáni tevékeny-
ség C0 2

feltörésébl adódik. A lamprofiros telérek mibenlétét még nem látja tisztá-

zottnak. A barit szerinte epitermás hidrotermális eredet, ezt a csökken hmérsék-
letet bizonyító három különböz kifejldés baritgeneráció ersíti meg. Fontosnak
találja a plutónizmus korának megállapítását.

Jantsky válaszol a hozzászólóknak : a turmalinosodással kapcsolatban ki-

jelenti, hogy az mindig kvarcosodással kapcsolatos és határozott csapásirányokban
mutatkozik, tehát nem származhat a mellékkzetbl, mert akkor mindenütt meg
kellene lennie.

Horusitzky hozzászólásához annyit fz, hogy tökéletesen egyeztethet kze-
teket talált a hegység nyugati és keleti részén, a Meleghegy és Templomhegy között
pedig fokozatos átmenetet észlelt. A harmadkori vulkánosságot nem tagadja,
de itt csak az új adatokat kívánta ismertetni. Az érc sajnos nem teléres, mint azt
Földvári mondta, hanem hintett. Az intruzió korát a grafitpalák alapján jelölte

karbonnak.

Az eladást követ vita során felmerült kérdések kivizsgálására folyó évi
február hó 25-én a kérdéses területrészeket Vadász Elemér, szádeczky-Kardoss
Elemér, Vitális Sándor, Földvári Aladár, Kertai György, Pantó Gábor,
Kiss János és Jantsky Béla a helyszíni bejárással kivizsgálta.

A bizottság megtekintette a Velence—Nadap közötti út K-i oldalán található
kvarcosodott gránit és kontakt-pala kibúvást. A gránit a Meleghegy kvarcosodott
gránitjával azonos, tehát a gránit Székesfehérvártól húzódó kvarcosodása ide is

átterjed.
A Csúcsoshegy É-i oldalán található kaolinosodott gránit és aplit megtekinté-

sébl kitnt, hogy a gránit a Nadaptól K-re húzódó hegykúpokat is körülveszi.

A harmadidszaki vulkanizmussal kapcsolatos gejzirmködés ebben a gránitban
tört fel és rakta le ásványi anyagát, elssorban a kovasavat, amellyel az esetleg

már korábban, a gránit intruzió után elkvarcosodott gránitot még inkább elkvarco-
sította és abban alunitosodást és bomlási folyamatot hozott létre.

Az Antónia-hegy K-i oldalán lev turmalinos kvarcinjekciós sávon a kvarco-
sodott gránit és a turmalinos kvarc injekciós pala érintkezést mutató darabok vol-

tak, úgyhogy a kett egymáshoz való viszonyának meghatározása még további
kutatást igényel. Ez vonatkozik a kvarcosodott gránit és az alunitosodást el-
idéz hidrotermális folyamatok viszonyának felderítésére is. A Meleghegy kvarco-
sodott gránitja és a Templomhegy, továbbá a Csúcsoshegy alunitos kzete között
az átmenet mindkét helyen megvan.

A Pátka közelében lev Krakás-hegy fluoritbányászata közben 28 m mélység-
ben talált összefügg galenites ércesedést. Munkaszünet miatt nem lehetett meg-
vizsgálni, a hányón talált darabokból komoly ércesedésre lehet következtetni.
Az ércesedés Földvári Aladár ismertetése alapján a felszín alatt 12 m-re kezddött
és a mélységgel mind intenzívebb lett. Elször csak behintés, majd mind nag}mbb
és nagyobb szemek-fészkek alakjában jelentkezett, míg végre a most nyitott mellék-
vágatban összefügg galenites érctestet kaptak. A telér földvári A. szerint asszim-
metrikus, vagyis egy korábban kialakult és agyaggal kitöltött hasadék mentén
tört fel. Az egyik érces darab üregében szádeczky-kardossE. cinnabarit szemet
talált, ami a képzdmény keletkezésének hfokára utal.

A Pákozdtól Ny-ra a Suhogó dlben ÉK—DNy irányban futó fluoritos kvarc-
teléren megfigyelhet volt a kvarcosodás mechanikai folyamata és a gránitnak
kvarchajszálerekkel átjárt volta. A kvarc mozgékonyságát valószínleg a fluoros
oldatok fokozták.

Innen tovább keletnek a Pákozdtól Ny-ra talált barit telérek elbukkanását
tekintette meg a bizottság. Ez alkalommal a baritban a székesfehérvári és krakás-
hegyi karbonát-kristály benyomatokkal egyez szabályos kristályüregeket talált
(dolomit után), ami kétségtelen bizonyítéka az eladásban elhangzott azon meg-
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állapításnak, hogy a pátkai érces fluoritos kvarc és a sukorói érces fluoritos baritos
kvarc azonos eredet, a gránit-intruziót követ hidrotermális folyamatok ered-
ménye. Mindkettt a székesfehérvári szlktl végig kísérhet kvarcosodás vezeti
be, mindkett a kvarcosodással együtt jelenik meg. A karácsonyhegyi kfejtben
a porfir biotitjának kioldása és eltnése valószínleg a kzetet átjáró gzök hatásá-
nak tudható be.

Mindezeknek a kérdéseknek további vizsgálata a nyár folyamán Jantsky
Béla részletes anyagvizsgálattal egybekötött feladata.

Kiss János eladásában a Szárhegy ércgenetikai adatairól beszél. A Szár-
hegyrl kikerült szerves maradványok a paleozoos összlet korkérdéseire adnak
közelebbi felvilágosítást. Az ércesedést illetleg, a vizsgálatok kimutatták annak
fiatal korát. Neogén utómagmás folyamat keretében jöhetett létre. Megvan a tek-
tonikai összefüggés a pátkai ércesedésscl és a polgárdi aplitelfordulással is. Hang-
súlyozza, hogy a vizsgálatok még nincsenek véglegesen lezárva és újabb eredmények
várhatók.

Földvári A. hozzászólásában gratulál az eladónak. Csak kiegészíteni tudja
az eladást. A területet régen ismeri és jobb feltárási körülmények között is látta.

A paleozoos mészkben nincsenek Fusulinák, tehát fels-karbon korú nem lehet.

Talált egy visé-i szintbe tartozó ritka korallt és egy nagy Productus-fajt, melyet
azonban eddig nem tudott meghatározni, irodalom híján. Mindenesetre keleti és

nem nyugati típusnak látszik. Van még néhány más kzet is, melyeket az eladó
feltárások híján nem láthatott.

Zsivny V. megemlíti, hogy másodlagos ásványokat is talált ezen a területen.
Egyed L. ajánlja a galenit korának tömegspektrográffal való kormeghatározásának
megkísérlését. Földvári A. szerint ilyen vizsgálatok történtek negatív eredménnyel.
Az ólom nem aktív. Kolosváry G. néhány, errl a területrl kikerült karbonbeli
korallfajt említ.

1951. február 21.

Tárgysorozat : Tokody László: A vivianit transzlációja és redzdése.
Zsivny Viktor: Ásványtani adalékok.
Lengyel Endre: A Dunazughegységi andezitek zárványai.
Szts Endre: Eocén molluszkumok Gánt környékérl.

Bevezetben Szádeczky-Kardoss Elemér elnök megemlékezik a küszöbön-
álló pártkongresszus jelentségérl. Különösen kiemeli, hogy sok mindent várha-
tunk tle hivatásunk, de legfképpen a béke és a békés építés vonalán.

Tokody László ismertet egy chiuzbaiai (kisbányai) vivianit kristályt, melyen
párhuzamos eltolódási síkokkal jellemzett transzláción kívül hajlítási alakváltozás
is észlelhet igen magas index lap síkjában. Ezt a jelenséget eddig vivianittal
kapcsolatban az irodalom nem említi.

Az eladással kapcsolatban §zádeczky-Kardoss E., Vadász E. és Erdélyi J.

tettek észrevételeket.

Zsivny Viktor ismerteti a Vysni-Medzevi (Fels-Meczenzéf) kuprit és Lucia-
bányai vivianit elfordulását, a lesence-németfalui markazit kristálytani viszonyait
és a falubattyáni bindheimitszer ásvány vegyi összetételét és elfordulási viszo-
nyát.

Lengyel Endre beszámol a dunazughegységi andezitben talált zárványokra
vonatkozó vizsgálatairól. Az eladás teljes szövege a Földtani Közlöny ezen füzeté-
ben megtalálható. A sok újat tartalmazó eladáshoz fzd élénk vitában részt

vettek : Horusitzky F., Szentpétery Zs., Gedeon T., Szádeczky E., Vadász E.
és megvilágították a zárványok jelentségét az áttört mélyebb kéregrészek föld-

tani megítélése szempontjából.

14 *
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Szts Endre: újabb nagyobbarányú gyjtésekrl számol be, melyeket Gánt
környékén eszközölt a bauxit eocén fedrétegeiben. Az eredmény mintegy 200
fajból álló molluszka-gastropcrda fauna, fleg kistermet fajok nagy számmal
szerepelnek. Ezek a Párizsi-medence hasonló alakjaival rokonok, míg a nagyobb
termetek az északolaszországi és dalmáciai fajokkal azonosak. A kistermet
alakok közül 92 új fajnak bizonyult.

Vadász E. hozzászólásában hangsúlyozza, hogy klasszikus, európaszerte
ismert lelhelyrl van szó és mégis milyen sok újdonság került ki belle. Az eddigi
felfogással szemben, itt nem fels, hanem az alsó eocén van meg. Vadász E. még
a keletkezésre vonatkozóan tesz fel kérdést. Bizonyosnak mondja, hogy sekély-

vízi képzdmény, de mi hordta össze a faunát ? Szörényi E. szerint elegyesvízi

keletkezés, mert a sztenohalin alakok hiányoznak. Szts E. koraitokat is talált

a faunában, tehát határozottan transzgresszív rétegsornak tartja. Horusitzky F.

visszatér a korkérdésre :
paleocén vagy annál fiatalabb ? Vadász E. válaszában

kifejti, hogy Magyarországon nincs paleocén.

1951. március 21.

Tárgysorozat : Pantó Gábor: Az eruptivumok földtani helyzete Diósgyr—
Bükkszentkereszt között.

Balogh Kálmán: Hámor környékének földtani viszonyai.
Szalai Tibor: Adatok a Balaton-felvidék földtanához.
Kertai Gy. üdvözli a Kossuth-díjasokat.

Pantó Gábor eladása a Földtani Közlöny ezen számában teljes szöveggel
megtalálható. Szentpétery' Zs. megállapítja, hogy sokat foglalkozott a terület
kzeteivel és igen sokfélének találta azokat. Szerette volna, ha az eladó külön szól

a diabáz és porfirit földtani szerepérl. Elismeréssel adózik PANTÓnak, aki a mészk-
zárványok szerepét tisztázta és figyelemreméltónak tartja az injekciókra vonat-
kozó megállapításait. Mauritz B. kifejti, hogy sok kzet makroszkóposán fel sem
ismerhet, különösen a sok porfir és porfiroid fajta nem definiálható pontosan.
Ezek elkülönítésére több elemzésre lesz szükség. A kormeghatározás is pontosabb
lesz a Szinva-völgyben végzend további vizsgálatok alapján. Kertai Gy\ a vizs-

gálatok nagy jelentségét ismeri el, gyakorlati szempontból az Alföld mélyében is

mutatkozó hasonló kzetfajták azonosításával kapcsolatban.

Balogh Kálmán eladása ugyancsak teljes szövegben megtalálható a Földtani
Közlöny ezen füzetében. Schréter Z. hozzászólásában üdvözli az új eredményeket.
Annakidején szerves maradványok hiányában tette a most középs triásznak
bizonyult rétegösszletet alsó-triászba. A tektonikát az eladó nagyon leegyszersí-
tette. Scherf E. a lillafüredi tufa és dolomit kormeghatározó jelentségére mutat rá.

Pávai-Vajna F. szerint Lillafürednél egy fiatal tektonikai vonalnak is kell lennie.

A pikkelyes tektonikára vonatkozóan érdekes adatnak tartja, hogy a tardi fúrás-

ban mélyebben kapták meg a ladini-mészkövet. Balogh K. kiegészíti az eladást
azzal, hogy dolomit nemcsak a déli szárnyban található és hogy a dolomitokat
és tufákat begyjtötte. A pikkelyek kétségkívül megvannak. Végül megköszöni
Schréter szíves segítségét vizsgálatai során.

Szalai Tibor ismerteti eladását. A terület rétegtani viszonyaival kapcsolatban
megemlíti, hogy fúrási adatok alapján Várpalotán a fillit és permi vörös homokk
új kibukkanását állapította meg. A Várpalotai triászban hét új szintet különböztet
meg. Kvarc- és dolomitkavicsokról számol be, melyek a triász képzdményeken
177—217 m magasságban települnek. Foglalkozik a Balaton-felvidék fejldés-
történetével, a terület szerkezetével.

Horusitzky F. hozzászólásában kifejti, hogy a budai és bakonyi pikkely
összekötése geomechanikailag nem képzelhet el. Véleménye szerint azonban
az eladáshoz érdemben csak nyomtatásban való megjelenése után lehet hozzá-
szólni. Balogh K. megkérdezi, hogy miért kapcsolható itt ki a kimmériai és larami
mozgások között lev tektonizrpus, amikor a Bükkhegységben kétségtelenül kimutat-
ható ? Összekapcsolható-e a bakonyi kifejldés a Kárpátokéval, amikor Gömörben
és a Bükkhegységben észak-alpi kifejldést találunk ?
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Jantsky B. szerint a gránit mezozoos voltát bizonyító adat nincsen. A permi
homokkben és konglomerátumban a gránit és pala kavicsai megtalálhatók.
A Mecsekhegységben a triász kontakt hatás nélkül van a gránit mellett. Erdélyi J.

megkérdezi, mire alapítja az eladó a szóbanforgó andezitvulkánosság neogén voltát
és a bazaltvulkánosságot megelz kovasavas oldatok feltörését ? A tektonikai
tárgyalásból pedig a Móri-törésvonalat teljesen kihagyta az eladó. Pávai-Vajna F.

üdvözli az eladót, mert tektonikai nagyvonalúságot lát benne. Bendeffy L.
a geodéziai mérések fiatal tektonikát bizonyító adatait említi. Vadász E. csatla-

kozik Horusitzky F. véleményéhez, hogy érdemben csak a megjelenés után lehet
az eladáshoz hozzászólni, úgyszintén PÁVAi-VAJNA-éhoz, hogy szükség van nagy-
vonalú összesítésekre.

1951. április 11.

Tárgysorozat : Scherf Emil: A telkibányai ércbányászat fejlesztése.

Székyné Fux Vilma—Herrmann Margit : Telkibánya kör-
nyékének ércgenetikai adatai.
Miháltz István— Ungár Tibor : Folyóvízi és szélfújta
homokok megkülönböztetése fúrásmintákban.

Bevezetben Vadász Elemér elnök röviden megemlékezik id. Noszky Jen
haláláról és önzetlen, kötelességtudó munkásságáról. Felhívja a figyelmet a békeharc
jelentségére, amely most a békeívek aláírásában jut kifejezésre.

Scherf Emil beszámol az si telkibányai ércbányászat felélesztésével kapcso-
latban a terület 10.000 méret részletes bányaföldtani térképezésérl és a bánya-
nyitás módozatairól és lehetségeirl. Végül felhívja a figyelmet a kányahegyi
trachyt feltnen nagy K 20-tartalmára. Az itteni K-mennyiség a magyar mez-
gazdaság szükségleteit évezredekre képes lenne biztosítani.

Székyné Fux Vilma a külszíni és mikroszkópi vizsgálatok eredményeként
a telkibányai kitörések sorrendjének megfelelen a piroxénandezit-riolit-alkáli-
trachyt differenciációs kzetsort állapítja meg. Az alkálitrachyt a mészalkáli
területen ers mediterrán beütést jelent és az arany-ezüst kvarctelérek is ehhez
a kitöréshez kapcsolódnak. A két eladáshoz együttesen történnek a hozzászólások.
Liffa Aurél a földtani kutatásra vonatkozó történeti adatokkal egészíti ki az el-
adásokat.

Mauritz B. hozzászólásában feltnnek találja az ortoklász jelenlétét a tra-
chytban, holott alkata szerint szanidinnak kellene lenni. A I< 20 feltn mennyiségét
esetleg K-metaszomatózis magyarázhatná. Vadász E. kiemeli az eladások nagy
jelentségét, rámutat a népi demokráciában lehetvé váló nagyszabású kutatási
lehetségekre és kívánatosnak tartja a terület vulkanológiai feldolgozását.

Miháltz István eladásában ismerteti az alföldi munkákkal kapcsolatos
nehézségeket, ami legfképpen a homokfajták gyors és exakt megkülönböztetésében
mutatkozott. Ez a megkülönböztetés a pleisztocén és holocén klimaperiodusok
felismerésénél igen fontos. Fényképészeti úton elállított 0.1 milliméteres hálózat
és kézinagyító segítségével történ vizsgálati módszert ismertet, amely lehetvé teszi

a szemcsenagyságok %-os eloszlásának és a koptatottsági foknak azonnali, gyors,
exakt meghatározását.

Vitális S. hozzászólásában kiemeli az alföldi finom képzdményhatárok
megállapításában igen fontos módszer jelentségét. Vadász E. még további, hasonló
módszerek kidolgozását és ismertetését fontosnak tartja.

1951. május 2.

Tárgysorozat : Zsivny Viktor : Cerusszitok Rudabányáról.

Zivny Viktor a rudabányai cerusszitokon új kristálytani formákat állapí-

tott meg.
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Papp F. felhívja a figyelmet arra, hogy a Földtani Társulat nemcsak tudomá-
nyos, de tagjainak családias együttese is, ezért megemlékezik a kitn tudós és tanító
Mauritz Béla május 3-án lev 70. születésnapjáról. A szakülés résztvevi melegen
üdvözlik a jelenlev Mauritz Bélát ezen alkalomból.

slénytani Szakülések.

1951. január 30.

Tárgysorozat : Szörényi Erzsébet : Echinida tanulmányok.
Moessné Rásky Klára : Fosszilis Charophyták a Dunán-
túlról III.

Kopek Gábor : Délszlovákiai miocén korallok.

Szörényi Erzsébet az Echinocorys-nem szerepével foglalkozik. Rámutat
az Echinocorys fontos szerepére a kréta szintezésében. Ismertet néhány új alakot
is, amelyek a sztratigráfiai adatok alapján már nem a krétában, hanem a harmad-
korban éltek.

Horusitzky F. az Echinida tüskék generikus vagy specifikus meghatároz-
hatóságának kérdéséhez szól hozzá. Vadász E. a magyar szakkifejezések haszná-
latát ajánlja és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a magyar nevezéktant
következetesen vigyük keresztül.

Szörényi válaszában bejelenti, hogy tüskehatározó táblázat összeállításával
.foglalkozik. Tapasztalatai szerint azonban a tüskéket csak nemre lehet meghatá-
rozni. Elektronmikroszkópos vizsgálatok talán faji különbségeket is kimutatnának.

Horusitzky gyakorlati szempontból is fontosnak tartja ezt a munkát, mivel
a kszéntelepek fekvjében és fedjében egyaránt gyakoriak a tüskék.

Moessné Rásky Klára bemutatja a dunántúli barnakszén és érckutató
fúrásokból legújabban elkerült Carophytákat. Ezek a maradványok részben a

krétából, részben pedig az oligocénbl származnak. Csak egy-két termés került
el fiatalabb rétegekbl. Egyes fúrásokból nagyobb, másokból kisebb számú ter-

mések, illetleg szártöredékek kerültek el.
Vadász E. hozzászólásában hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az ilyen vizs-

gálatoknál, hogy a kutató pontosan meghatározott rétegsorrendet kapjon. Kretzoi
M. a fejldési sorok tisztázását tartja rendkívül fontosnak. Szörényi E. a sima és

díszített alakok közötti különbségek hmérsékletkülönbségre való visszavezetésének
gondolatát veti fel.

Kopek Gábor a délszlovákiai gyjtésekbl származó korallanyagnak mintegy
10 faját mutatja be. Köztük egy új fajt és alfajt ismertet. Röviden vázolja a lel-
helyek földtani viszonyait és összehasonlítja a határos hazai lelhelyekkel, illetleg
a délszlovákiai faunát a magyar miocén korallfaunákkal.

Horusitzky F. hozzászólásában a mogyoródi koraitokra hívja fel az eladó
figyelmét.

1951. február 27.

Tárgysorozat : Kiss Kocsis Imbéné: Eocén korallok Felsgalláról.
Reményi K. András : A hazai semlsmaradványokat kísér
Mollusca faunák rétegtani értéke.
Gaál István: Az Ursus Böckhi kora.

Kiss Kocsis Imréné elmondja, hogy a begyjtött anyag koralljai a fels-
gallai eocénbl eddig nem voltak ismeretesek. Az elfordulás korallzátonyokra
enged következtetni. A fauna mediterán jelleg, aranylag sok endemikus alak-
kal. Kora a középs eocén fels szintjében rögzíthet.

Kolosváry G. hangsúlyozza, hogy új gyjtések mindig sok új adatot ered-
ményeznek, amint azt az eladó munkája is igazolja. Gaál I. örömének ad kifeje-

zést, hogy a korallok tanulmányozása magyar viszonylatban ilyen szép eredmé-
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nyékhez vezetett. Telegdi Roth K. hangsúlyozza, hogy a gyjtéseknél mindig
nagy figyelemmel kell lenni az életföldtani viszonyokra. A földtörténeti mull
korallzátonyaiban nagy szerepet játszottak az algák is. Kopek G. bejelenti, hogy
a visegrádi miocén korallzátonyban négy különféle szintet sikerült kimutatnia.

Reményi K. András a Kislángról elkerült semlsfaunát kísér Molluscákról
számolt be. Végeredményben arra az eredményre jut, hogy a pliocén semlsöket
kísér Moluscáknak nincsen elhatároló rétegtani jelentségük.

Kretzoi M. hozzászólásában kifejti, hogy a rétegtani beosztás általában a puha-
testekre épül fel, de a legfiatalabb földtörténeti múltban az emlsöknek van
nagyobb jelentségük. A két fauna összehangolása nagy nehézségekkel jár.

Gaál István a Barót-Köpeci medence semlösmaradványait tárgyalja és

kimutatja, hogy ez a fauna éppen az Ursus böckhi törzsfejldési fokozata alapján
a szarmatába helyezhet.

Kretzoi M. egyetért az eladóval abban, hogy a Mastodon arvernensis nem
igazol kort és a Mollusca fauna sem korhatározó., A Parailurus azonban fiatalabbnak
látszik az ajnácskinél és szerinte az Ursus böckhi is a.-pleisztocénnek tekinthet.
Erre utal a nagytermet ló is. Andreánszky G. megjegyzi, hogy a miocén-pliocén
határon talált növénymaradványok nem elégségesek a kormeghatározáshoz. A
Liquidambrium a helvéti emeletbl ismeretes, de megvan a szarmatában is. A
Ficutiliaefolia a pliocén eltt nem szerepelt, nálunk a pannonban ismeretes. Gaál
arra utal, hogy Rózsaszentmárton és a köpeci lignitelfordulás egykorú. Kretzoi
szerint vannak más pleisztocén lignittelepek is, példának egy olaszországi telepet
említ.

1951. március 27.

Tárgysorozat : Strausz László : slénytani adatok Kisbér és Tata környé-
kérl.
Kolosváry Gábor: 1950. évi Balanida-gyjtéseim eredményei.

Strausz László több lelhely pannóniai faunáját ismerteti, eltérbe helyezve
a kormeghatározó jelentségüket. A dolgozat egész terjedelmében a Földtani
Közlöny következ számában jelenik meg.

Bogsch L. az eddig csak mélyfúrásokból ismert Limnocardium abichi, Szörényi
E. és Csepreghy B.-né a nomenklatúra, Vigh Gy . a faunarevizió szükségességének
kérdéséhez szóltak hozzá.

Kolosváry Gábor Ba/am'da-gyüjtéseirl számol be-. Különösen kiemeli a

Dédes-Dezsvölgyi lelhelyet, ahol nagymennyiség faunából 5 centiméteres,
óriási példányok is kerültek el. Végül kiértékeli a Balanidák rétegtani jelentségét.
Vigh Gy. és Vigh G. gerecsei törpefaunákat említenek, Csepreghy B.-né mátra-
verebélyi nagyalakú példányokra hívja fel a figyelmet. Szörényi E. a sztenohalin
alakok sótartalomingadozással kapcsolatos termetváltozásának kérdéséhez szó
hozzá.

1951. május 8.

Tárgysorozat : Kolosváry Gábor : Paleozoos-korall tanulmányok.
Novák Erzsébet : A kisegedi oligocén-flóra fenyféléi.

Kolosváry Gábor a Szárhegyi paleozoikumból legújabban elkerült, kor-
határozó korallfaunát ismerteti. Ez a fauna eldöntötte a szárhegyi mészkelfor-
dulás oly soká vitás a.-karbon korát.

Novák Erzsébet a hatalmas kisegedi oligocén flóra rendszeres feldolgozása
során elvégzett, fenyfélék feldolgozásáról ad számot. Néhány feltnen hosszú
tlevelet és tobozokat ismertet.
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Andreánszky G. és Kretzoi M. a fenyfélék harmadkor elejétl meginduló
területi differenciációjának, Szörényi E. a flóra esetleges szállítottságának kérdé-

séhez szólt hozzá. Telegdi Roth K. a rendszeres anyagfeldolgozó munka fon-

tosságára hívta fel a figyelmet.

Választmányi ülések.

1951. március 21.

A társulat legégetbb problémája a Földtani Közlöny kiadásának ügye. Ennek
kérdéseit és lehetségeit tárgyalja meg a választmányi ülés. Szóba kerül még a
tagdíjak kérdése és a Közlöny elfizetésének módozatai. A Társulat belekapcsolódik

a Népmvelési Minisztérium »ismerd meg hazádat« mozgalmába és felelsül Meisel
Jánost jelöli ki. A Társulati eladások közül az általánosabb érdekldésre számot-
tartó, nagyobb jelentség eladásokat az akadémiai földtani felolvasó üléseken
fogják a jövben bemutatni.

1951. május 2.

A választmány megállapítja a közgylés idpontját és háromtagú elkészít
bizottságot választ : Majzon László, Szörényi Erzsébet és Sztrókay Kálmán
személyében. Szóba kerül a május hó folyamán rendezend vándorgylés elkészí-
tése és programmja is.

A következkben Kertái György röviden beszámol romániai tapasztalatairól.



217

A magyar földtani és ásványkzettani irodalom jegyzéke. 1948— 1950.

1948—1950.

összeállította :

Dévényi Magda.

Ajtay Z.: A pilisi bányászat. — Bányászati és Kohászati Lapok. LXXXII. 1949.
46—52.

Andreanszky G.: Alsókrétakorú fatörzsek. — Baumstámme aus dér unteren
Kreidzeit. — Földtani Közlöny. LXXIX. 1949. 243—252.

Balogh K.: Adatok a Göinör-tornai karszt geológiájához. — Beitráge zr Geologie
des Gömör-Tornaer Karstes. — Beszámoló a Vitaülésekrl. X. 1948. 107

—

128.— Az északmagyarországi triász rétegtana. — Földtani Közlöny. LXXX. 1950.
231—237.

Balyi K.

—

Papp F.: Kzeteink hvezetképessége. — O szvojsztve teploprovod-
nocti nekotorik pornik párod Vengrii. Rí — La conductibilité calorique des
roches Hongroises. — Földtani Közlöny. LXXX. 1950. 390—394.

Bogárdi J.: A lebegtetett hordalék töménysége. — Suspended silt concentrations.
R! — Hydrológiai Közlöny. XXVII. 1947. 113—123, 146.

Boros Á.: A mészk képzdésében közremköd növények. Természettudomány.
I. 1946. 112—117.

Csajághy G.

—

Liffa A.: Az ungvárit (klóropál) újabb elfordulása. Földtani
Közlöny. LXXVII. 1947. 38—43.

Csepreghyné Meznerics I.: A hidasi (Baranya m.) tortonai fauna. — Verhne-
mediterranszkaja fauna Hidasa (obi. Baranya.). R I — Die tortonische fauna
von Hidas. (Kom. Baranya Ungarn.) — Földtani Intézet Évkönyve, XXXIX.
1950. 2. füzet.— Néhány eddig ismeretlen új forma a K-Cserhát tortonai rétegeibl. — Ne-
szkolkie do szih por neizbesztnie, novie vidi iz plaztov tortona Vosztocsnogo-
Cserhata. — Földtani Közlöny. LXXX. 1950. 395—404.

Dobos Gy.: A magyar és külföldi alumíniumipar.— Bányászati és Kohászati Lapok.
LXXXII. 1949. 60 :—64. (Alumínium.)

Domony A.: A világ bauxitérckincsének eloszlása. — Raszpredelenie bokszitnogo
imusesztva v mire. R I

— Die Verteilung des Bauxiterzvermögens dér Welt.
R I — Bauxite re reserves of the world. R I Bányászati és Kohászati Lapok,
LXXXII. 1949. 39—41.

Egyed L.: Eötvös Lóránd emlékezete. — Gedenkrede über Lóránd Eötvös. —
Földtani Közlöny. LXXVIII. 1948. 18—21.— Az anomáliák magassági redukciójáról. — The elevation correction of ano-
malies. — Földtani Közlöny. LXXIX. 1949. 92—108.— Átlagsrségmeghatározás gravitációs módszerekkel. — Average density
determination bv gravimetrical methods. R 1 — Bányászati és Kohászati
Lapok. LXXXII. 1949. 1—5.

Emszt K.

—

Herrmann: Adatok a Rézbánya-vidéki Szárazvölgy kzeteinek ismere-
téhez. — Beitráge zr Kenntnis dér Gesteine von Szárazvölgy in dér Umgebung
von Rézbánya. — Földtani Közlöny. LXXVIII. 1948. 169—185.

Esztó P.: A magvar föld kincse a kszén. — Természet és Technika. GVIII. 1949.
165—167.

Földváry A.: A magyarországi radioaktív anyagkutatás földtani és kzettani
vonatkozásai. — Geological and petrographical principles applied in rese-

arches fór radio-active elements in Hungary. — Beszámoló a Vitaülésekrl.
X. 1948. 35—51.
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Földváryné Vogl M.: Spektrográfiai molibdén-meghatározások a Velencei hegység
kzeteiben. — Examination of inolybdenum-ocntent in rocks of the Velence-
Mountain with spectral analityc methods. R ! — Beszámoló a Vitaülésekrl.
IX. 1947. 21—34.— A nagytétényi fullerföld (bentonit) cirkontartalmának színképanalitikai meg-
határozása. — Spectral analitic determination zirkonium content in the Fuller’s
earts (bentonites) of Nagytétény. Beszámoló a Vitaülésekrl. X. 1948. 65
—73.— A szarvaski wehrlit vanádium-tartalmáról. — Földtani Közlöny. LXXX.
1950. 181—183.

Földváryné—Pantó G.: lásd Pantó G.

Gaál I.: Pleisztocén emlscsoportok változásáról és az interstadiálisokról. Föld-
tani Közlöny. LXXVII. 1947. 75—82.

Gedeon T.: A magyar föld kincse : a bauxit. Természet és Technika. CVI1I. 1949.
47—51.

Grassely Gy.—Mezsi J.: A bajpataki (Mátra hgs.) termésréz elfordulása. — The
Occurrence of Native Copper in the Mátra Mountains at Bajpatak. — Acta
Univ. Szegediensis. 1947. III. 44—48.

Grassely Gy.—Koch S.—Mezsi J.: Lásd Koch S.

Greguss P.—Szalai I : A »mélyvölgyi kfülke« pleisztocén faanyagának xiloto-
miai vizsgálata. — The Xilotonie líxamination of the Pleistocen Wood-Material
of the Cavity at »Mélyvölgy«. R I

— Földtani Közlöny. LXXX. 1950. 266

—

270.
Hegeds Gy.: Bástya község artézikútja. — Artezianszkij kolodec sz. Bástya. —

Hydrológiai Közlöny, XXX. 1950. 197, 237.
Herrmann M.: Pseudobrookitos andezit Bicsardról. (Sepsibükszád.) — Pszevdo-

brokitovij andezit v Sepsibíkszád-e. R I — Pseudobrookit haltiger andesit
von Bicsad. (Sepsibükszád.) — Földtani Közlöny. LXXX. 1950. 381

—

389.

Herrmann M.—Emszt K.: Lásd Emszt K.
Illés Gy.: Módosított földtani irányt. — Földtani Közlöny. LXXX. 1950.

418—419.
Jakóby L.: A magneziumkohászat nyersanyagai. — Raw Materials fór the Magne-

sium-Production. R 1 — Rohstoffe dér Magnesiumerzeugung. Rí — La
nuova indutria ungarica dél Magnesio. R !

—
- Sziremateriali dija metallurgii

magnija. R I — Bányászati és Kohászati Lapok. LXXX II. 1949. 125—131,
154—159.

Jakucs L.: A dolomitporlódás kérdése a budai hegységben. — Dannie po voproszu
szvosztva raszpiljacmoszti dolomit a v gornoszti Buda. R I —La question de
la Dlésintégtaion en poudre de la dolomie dans monts de Buda. R I — Föld-
tani Közlöny. LXXX. 1950. 361—380.— Üjabb hozzászólások a Budai-hegység hidrotermáinak eredetéhez. — Iscso
adno primecsanie k vapeoszu proiszhozsdenija gidrotermocseszkih vöd Budai-
szkih gór. R ! Hidrológiai Közlöny. XXX. 1950, 233—237, 238.

Jantsky B.: Az európai Szovjetunió hidrogeológiai viszonyai. Hidrológiai Köz-
löny. XXX. 1950. p. 164—170.

Jaskó S.: Lepusztulás és üledékfelhalmozódás Magyarországon a kainozoikumban.— Erózión and sedimentation in the Hungárián Basin during the Kainozoic
Éra. — Földtani Közlöny. LXXVII. 1947. p. 26—38.— A mátyáshegyi barlang. — A new cave in the Mátyás-hill near Budapest. R I— Beszámoló a Vitaülésekrl. X. 1948. p. 133—147.— A nyugatvasmegyei barnakszénterület. — Das Lignitgebiet im westlichen
Teile des Komitates Vas (Ungarn). Földtani Közlöny. LXXVIII. 1949. p.
112—120.— Adatok a palócföldi oligocén rétegtanához. — Dannije k statigrafij oligocena
v szevernoj caszti Vengrij. R ! — Daten zr Stratigraphie des Oligocans im
»Palóc-Lande« in Nordungarn. Földtani Közlöny LXXX. 1950. p. 151

—

155.
Jugovics L.: Adatok a Tátika—Prága—Sarvaly-hegyek vulkánologiai felépítésé-

hez. — Beitráge zum vulkanologischen Aufbau dér »Tátika—Prága—Sarvaly-
Berge«. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. p. 196—205.

Kálmán G.—Peth J.: Úrkút és Ajka környékének részletes karsztvíztérképe.— A detailed karst-water map of the Ajka—LTrkut region. Hidrológiai Köz-
löny XXX. 1950. p. 175—179, 239.
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Kálmán Gy.—Peth J.: Az Úrkút környéki karsztvizek elemzései. — Hidrológiai
Közlöny XXX. 1950. p. 179—184.

Káposztás P.: Üjabb adatok a csapás-dlés feladataihoz. — Földtani Közlöny
LXXVII. 1947. p. 3—11.

Koch S.

—

Mezsi J.

—

Grassely Gy.: A gyöngyösoroszi Zgyerka altáró kzetei
és ásványai. — Rocks and Minerals exposed bv the Zgyerka adit of Gyöngyös-
oroszi. Acta Univ. Szegediensis III. 1949. p. 1—17.

Koch S.: A lévai (Levice, Csehszlovákia) és köröndi (Corund, Románia) forrás-

kövek. — Limestones (Levice, Czechoslovákia) and Korond (Roumania).
Acta Univ. Szegediensis III. 1949. p. 17—30.— A Szovjetunió ásványi különlegességei. Természet és Technika CVIII. 1949.

p. 599—603.

Kolosváry G.: Helvéti emeletbeli új-Balanidák Várpalotáról. — New Balanids
írom the Middle-Miocen of Várpalota in Hungary. Földtani Közlöny LXXVIII.
1948. p. 102—112.— Üj Balanidák a hazai harmadkorból. —

- New Balanids írom the Hungárián
Tertiary age. Földtani Közlöny LXXIX. 1949. p. 108—116.— Dunántúli eocén korallok. — The eocene corals of the hungarian transdanubian
province. Földtani Közlöny LXXIX. p. 141—242.— Négy új Balanida a magyar harmadidszakban. — Descriptions of 3 new
fossíl tertiary barnacles írom Hungary. — Földtani Közlöny LXXX. 1950.

p. 271—276.
Korim K.: Adatok a Keszthelyi-hegység nyugati elterének földtani felépítéséhez.— Beitráge zum geologischen Aufbau des westlichen Vorgebietes beim Keszt-

helyer Gebirge. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. p. 126—430.

Korim K.

—

Szebenyi L.: Hidrológiai megfigyelések Sátoraljaújhelyen. — Hidro-
logical observations at Sátoraljaújhely. Hidrológiai Közlöny. XXX. 1950.

p. 293—298, 319.
Krenner J. (Tokody L.): Pulyszkyit, új magyar ásvány. — Pulszkyit, ein neues

Mineral. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. p. 205—206.

Kretzoi M.: Az ipolvtarnóci lábnyomos homokk és az aktiván kérdés. Föld-
tani Közlöny LXXX. 1950. p. 259—261. -

— Stegoloxodon nov. gén. a loxodonta elefántok esetleges ázsiai se. — Stego-
loxodon nov. gén., a possible asiatic ancestor of true Loxodonts. Földtani
Közlöny LXXX. 1950. p. 405—408.

Láng S.: Geomorfológiai és hidrológiai tanulmányok Gömörben. — Etudes geo-
morphologiques et hvdrologiques dans le bassin de Gömör. R ! Hidrológiai
Közlöny XXIX. 1949. p. 2—10, 52.

Liffa A.

—

Csajághy G.: lásd Csjághy—Liffa.
Majzon L.: Centenaria nov. gén. és Cassidula Vitális nov. sp. a budai alsó-rupéli

rétegekbl. — Centenaria nov. Gén. und Cassidula Vitaiisi nov. sp. aus den
Budaer unter Rupelischen Schlichten. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948.
22—25.— Üjabb slénytani adatok Ipolytarnócról. — Novie dannie o doisztoricseszkih
zsivotnih v szele Ipolytarnóc. R I Földtani Közlönv LXXX. 1950. 262

—

265.
Marx Gy.: A geológia segít az atomtudománynak. Természet és Technika CVIII.

1949. 52—53.
Mauritz B.: A dunántúli bazaltok petrokémiai viszonyai. — Die pertologischen

Verhaltnisse dér transdanubischen Basaltgesteine. Földtani Közlöny.
LXXVIII. 1948. 134—169.

Mezsi J. : A mistbányai (Nistru) Kisasszonypatak völgyi telércsoport geológiai
helyzete és felépítése. — Geological Constitution and Position of the Kisasszony-
creek Lode Group of Misztbánva (Nistru). Acta Univ. Szegediensis III. 1947.
48—56.

Mezsi J.

—

Grassely Gy.: lásd Grassely Gy.—Mezsi J.

Mezsi J.

—

Koch S.—Grassely Gy.: lásd Koch S.

Nagy B.: Adatok a budapesti északi hévforráscsoport ismeretéhez. Mountain’s
structure and points of overflow the Northern Thermal springs of Budapest.
R ! Hidrológiai Közlöny XXVII. 1947. 134—137, 147.

Jakucsné N. Erzsébet: Óriásnövés Pyrgulifera-faj Ajkáról. — Gigantisch ge-
wachsene Pvrgulifera Species aus Ajka. Földtani Közlöny LXXIX. 1949.
117—123.
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ifj. Noszky J.

—

Telegdy Roth K.: A Rézhegység fiatal harmadkori képzdményei.
Die jungtertiren Deckgebilde des Réz-Gebirges. Földtani Közlöny LXXVIII.
1948. 73—80.
A magyaregregyi lajtamészkfeltárások sztratigrafiai viszonyairól. — Die
stratigraphischen Verháltnisse dér Leithakalk-Aufschlüsse von Magyaregregy.
Földtani Közlöny LXXX. 1950. 4—6.

Obrucsev V. A.: A földtan jelentsége a kommunizmus ifjú építinek nevelésében.
Természet és Technika CVIII. 1949. 451—458.

Pantó G.: Szerkezeti és ércképzdési megfigyelések a rudabányai vasércvonulaton.
-— Structural control of Metasomatism in the iron re deposits of the Ruda-
bánya region. — Beszámoló a Vitaülésekrl X. 1948. 77—101.

Pantó G.—F'öldváriné Vogl M.: Nátrongabbró a Bódog-völgyben. — Natrievoe
gabbro v doline Bodvi. — New occurence of ophiolitic gabbro in the Bódog-
valley (North-Hungarv). Földtani Intézet Évkönyve XXXIX. 1950. 3. füzet.

Papp F.—Balyi K.: lásd Balyi K.
Pákozdi V.: Kémiai vizsgálatok a tetraedrit család ásványain. — Examinations

of the Minerals of the Tetrahedrite Group. R ! Acta Üniv. Szegediensis 1949.
III. 30—44.

Páter J.: A harka kórházi hidrokarbonátos savanyúvíz. — Alimentation en eaux
des Chemins de Fér d’Etat. R. 1 Hidrológiai Közlöny XXX. 1950. 198

—

200, 238.
Peth J.—Kálmán Gy.: lásd Kálmán—Peth.
Radnóty E.: Földtani vizsgálatok a borsodi kszénmedence déli részén. — Obser-

vations géologiques dans la Partié Meridionale Bassin ligniteux de Borsod
en Hongrie. — Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. 121—126.

Rásky K.: Nipadites Burtini Brong. termése Dudarról. —- The crop of the Nipa-
dites Burtini Brong. in Dudar. — Földtani Közlönv LXXVIII. 1948. 130

—

134.
Schmidt E. R.: A Föld felszínének geomechanikája. — Geomechanik dér Erdober-

fláche. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. 94—102.— A Föld belsejének geomechanikai hatása a földkéregre. — Die Geomechanik
des Erdinneren und ihre Auswirkung auf die Erdkunste. — Geomechanics of
the interior of the Earth and its effects on the crust. — Le mécanisme des mou-
vements de l’interieur de la térré et són influence sur l’écorce terrestre. —
Beszámoló a Vitaülésekrl X. 1948. 159—230.— A barlangi kürtk és a gleccserüstök képzdésének geomechanikája. — Geo-
mehanika obrazovanija trubooraznik otversztij peser i glecserovih kotlov.
R. ! — Geomechanics of the formation of caveshafts and glacier caverns. R. I

-— Geomechanik dér Höhlenschlot- und Gletschermühlen-Bildung. R. ! Bányá-
szati és Kohászati Lapok LXXXII. 1949. 110—113.— A Föld keletkezésének új elmélete. Természet és Technika CIX. 1950.
86—91.
A Kárpátok és átalában a lánchegységek szerkezetének geomechanikai szin-

tézise. — Kszint ziszu cepnih gór vooscse i Karpatszkih gór v csaszroszti. —
Zr Synthese dér Tektonik dér Kárpátén und dér Kettenbirge im allgemeinen.— Ly synthése de la structure des Carpates et des chaines de montagnes en
général. — Synthesis of the Carpatliians and generally of the tectonics of

chain-mountains.
Schf.ffer V.: A hegyes vidékeken végzett graviméteres mérések magassági korrek-

cióiról. — Elevation corrections of gravity meter surveys excented in moun-
tainons regions. Földtani Közlöny LXXVII. 1947. 12—26.

Schréter Z.: A Láposhegység északnyugati részéhez csatlakozó harmadkori domb-
vidék földtani viszonyai. — Geologische Verháltnisse tertiáren Hügellandes
anschliessend an den NW-lichen Teil des Lapos-Gebirge. — Földtani Közlöny
LXXVII. 1947. 49—75.— Kormos Tivadar emlékezete. — Gedenkrede über Tivadar Kormos. Földtani
Közlöny LXXVIII. 1948. 16—18.— Trilobiták a Bükkhegységhl. — Trilobiten aus dem Bükk-Gebirge. — Föld-
tani Közlöny LXXVIII. 1948. 25—39.— A Haragosi (Preelukai) kristályospalahegység montmorillonitjának földtani
viszonyai. — Geological data of the monmorillonite in the crystallineslate
mountains at Haragos (Preluka). Földtani Közlöny LXXIX. 1949. 257

—

263.— A Borsod—Heves vármegyei miocén barnakszénmedencék hidrogeológiai
viszonyai. — Hidrogeologicseszkie uszlovija v bureugolnom bassejne rajonov
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Borsod i Heves. R. I
— Gidrogeological conditions of the brown-coal basin

in Borsod—Heves county. R. Hidrológiai Közlöny XXX. 1950. 355—364,
398.

Straub J.: Erdélyi gyógyvizek (ásványvizek) kémiai összetétele, különös tekin-

tettel a ritkább alkatrészekre és ezek biokémiai jelentségére. — Lecsebnie
vodi v Erdély (Mineralnie vodi) u ih himicseszkij szosztav v oszovim ucsetom
na redko vsztrecsamie szosztavnie csaszti i ih biohimicseszkogo znacsenija. R 1— Composition chimique d’eaux médicinales (eaux minérales) de Transylvanie,
leurs composants plus rares et rimportance biochimique de ceux-ci. — Föld-
tani Intézet Évkönyv XXXIX. 1950. 1. füzet.

Strausz L.: Cerithium-tanulmányok. — Cerithium-Studien. Földtani Közlöny
LXXVlII. 1948. 59—71.— Miocénképzdmények a DNy-dunántúli fúrásokban. — Miocenobie obrazova-
nia po dannin burovih szkvazsin v juzsno-zapadnoj csaszti zadunajszkoj ni-

zmennoszti. R. I
— Miocéné in the S. W. Transdanubian Bereholes. R. I

—
Földtani Közlöny LXXX. 1950. 247—258.

— slénytani adatok Baranyából. — Paleontologicseszkie dannie iz komitata
Baranya. R. I Deux Faunes Miocénes de la Montagne Mecsek, Hongrie. R. I

Földtani Közlöny LXXX. 1950. 238—246.— A Dunántúl DNy-i részének kavics-képzdményei. — Gravels of SW Trans-
danubia. — Földtani Közlöny. LXXIX. 1949. 8—66.

Sümeghy J.: Hidrológiai tanulmány a Duna—Tisza köze ipari és ivóvíz ellátásának
kérdéséhez. — Gidrologiéseszkije isszledovanija otnoszjasieszja k voproszu
sznabzsenija oblaszti mezsdu Duna I Tisza pitevoj i promislennoj vodoj. R. 1— A hydrological study to the problems of industrial and drinking water
supply in the region between Danube and Tisza. R. ! Hidrológiai Közlöny
XXX. 1950. 280—293, 317.

Szabó A.: Székelyföldi ásványvizek és forrásgázok rádióaktív vizsgálata. — Ana-
lyse au point de vue radiactivité des eaux minérales et des gas naturels emer-
gant dans le pays des Sicules. R. 1 Hidrológiai Közlöny XXIX. 1949. 37

—

42, 55.

Szalay I.—Greguss P.: lásd Greguss—Szalai.
Szalay S.: Kutatások urán és thorium magyarországi elfordulása után korszer

atomfizikai módszerekkel. — Investigation int the thorium and uránium
contents of eruptive rocks in Hungary by means of Geiger—Müller counter
tubes. — Beszámoló a Vitaülésekrl. X. 1948. 5—35.

Szalai T.: At északkeleti Kárpátok geológiája. — Geology of the Northeastern
Carpathians. — Földtani Intézet Évkönyv XXXVIII. 1948. 3—69.— Összefüggés a budai hegység emelkedése és a termális vizek hozama között.— Zabiszimoszty mezsdu nop’emom Budinszkih gór i produkciej termalnih
vöd. R. 1 — Connection between the elevation of the mountains of Buda and
the output of the thermal waters R. I Bányászati és Kohászati Lapok LXXXII.
1949. 236—243.

Szalánczy Gy.: Földtani adatok Somogyból (az Igali mélyfúrások). — Geologische
Beitráge aus dem Komitat Somogy. — Földtani Közlöny LXXVlII. 1948.
80—94.

Szádeczky-Kardoss E.: A dunántúli Középhegység karsztvíztérképe. — Karst-
water contour map of the Transdanubian mountains in Hungary. —- Hidrológiai
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TÁBLA MAGYARÁZAT

I, tábla — Planche I.

1. Kordieritkristályok
;
ketts és hármas ikrek. Kordieritszirtben. + Nic. 80 x

.

Pilisszentlászló, Pálbükk.
Cristaux de cordiérite, jumeaux doubles et triples. Dans une roche á cordiérite.

Nic + Gross. 80 x . Pilisszentlászló, Pálbükk.
í 2. Magnetitdús keret hiperszténamfibolomdezit és epidot-kordieritszirt érintkezési

zónájában. // Nic. 70x. U. o.

Bordré riche en magnétite dans la zone de contact d’une andésite á hyper-
sténe-amphibole et d’une roche á épidote-cordiérite. Nic. II. Gross. 70 X. Mérne
endroit.

3. Zárványokkal telt andaluzítoszlop. Kordieritszirtben. // Nic. 50 x . U. o.

Colonne d’andalusite pleine d’inclusions, dans une roche á cordiérite. Nic. II.

Gross. 50 x . Mérne endroit.

4. Epidotdús keret kordierit-andaluzitszirt szélén. // Nic. 50 x . U. o.

Bordré riche en épidote au bord d’une roche á. cordiérite-andalusite. Nic. II.

Gross. 50 x . Mérne endroit.

II. tábla — Planche II.

5. Wollasztonit-kristályok andezit és mészkzárvány érintkezési zónájában. // Nic.
120 x. U. o.

Cristaux de wollastonite dans la zone de contact d’andésite et d’une inclusion
de calcaire. Nic. II. Gross. 120 x. Mérne endroit.

6. Zoizit-burkok ismétldése kordieritdús agyagzárvány peremére. // Nic. 75 X . U. o.

Répétition de gaines de zoizite au bord d’une inclusion argileuse riche en cor-
diérite. Nic. II. Gross. 75 x . Mérne endroit.

7. Ércesedett biotit és gránát dolomitroncsok körül. // Nic. 50 x . U. o.

Biotite et grenat métallisés autour de fragments de dolomie. Nic. II. Gross.
50 x. Mérne endroit.

8. Diorit-zárvány hiperszténamfibolandezitben. // Nic. 60 x . U. o.

Inclusion de diorite dans une andésite á hypersténe-amphibole. Nic. II. Gross.
60 x . Mérne endroit.

III. tábla — Plate III.

1. Cseppalakú kvarcporfirinjekció fluidális rajzzal kvarcporfirtufában. Alsó-Bagoly-
hegy.
Drop-like quartz porphyry injection in its tuff showing fluidal structure.

2. Kvarcporfirinjekció diabáztufában. Salakhányói vasút.
Quartz porphyry injection in diabase tuff.

3. Diabáz kvarcporfir-átitatással. Bükkszentlászló, darálóval szemben.
Quartz porphyry permeation in diabase.

4. Kvarcporfirinjekciók diabáztufában. Salakhányói vasút.
Quartz porphyry injections in diabase tuff.

5. Kvarc- és kvarcporfir erek-injekciók diabáztufában. Kerekhegyi rakodó.
Quartz and quartz porphyry veins and injections in diabase tuff.

IV. tábla — Plate IV.

1. Hólyagos diabáz. 12 x
, // N. Óhutai völgy fels része.

Vesicular diabase. 12 x , // N.
2. Diabáztufa kvarcporfirátitatással. 12 x , // N. Tölgyes.

Quartz porphyry permeation in diabase tuff. 12 x
, // N.
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3. Gránátos átalakult diabáztufa. 20 x , // N. Óhutai völgy fels része.

Garnetiferous metamorphosed diabase tuff. 20 x , // N. \

4. Injiciált kvarcporfirtufa 12 x , // N. Alsó-Bagolyhegy.
Quartz porphyry injection it its tuff. 12 x , // N.

5. Kvarcporfir reszorbeált kvarcszemekkel. 30 x , // N. Fels-Bagolyhegy.
Quartz porphyry with resorbed quartz grains. 30 x , // N.

6. Kvarcporfirátitatás diabázban. 20 x ,
N. Óhutai völgy.

Quartz porphyry permeation in diabase. 20 x
, // N.

V. tábla — Plate V.

1. Fedtufa, földpátszemeken a kezdd agyagos bontás látható.
Beginning argillizátion of tuffa above »blue schale«.

2. Kékpala, gélnem agyagásványok tömege pirittel.

»Blue schale« colloidal argillized tuff with pyrite impregnatio.
3. Fekütufa, teljesen szericitesedett földpát szemekkel.

Sericitized tuffs below »blue schale«.

VI. tábla: 1.—2. Theudoxus (Cliihun) tuberculatus n. sp. Tortonai emelet Bélaháza.

gy. Horusitzky H.

Felels szerkeszt: Meisel János. — Felels kiadó: a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat

Vezérigazgatója. — 2-514798. Athenaeum. (F. v. Soproni B.)
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ GEOLOGIQUE DE HONGRIE
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GEOLOGISCHE MITTEILUNGEN

LXXXI. 7-9. FÜZET

BUDAPEST, 1951:

-A Magyar Földtani Társulat lapja, kiadja a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat





ELNÖKI MEGNYITÓ*

Fölszabadulásunk hetedik évében, a fordulat évétl számított harmadik
évben, a Magyar Földtani Társulat új századot nyitó mködésében új utakra tért.

Utunk a nép szolgálatában álló szocialista országépítés útja, melynek irányát és

ütemét a Magyar Dolgozók Pártja és bölcs vezetnk, Rákosi Mátyás szabja

meg. Többizben reámutattunk arra hogy a Magyar Földtani Társulat ezt az utat

és irányt, kezdettl fogva vállalta s most azt is megállapíthatjuk, hogy ma má:
Társulatunk minden mköd tagja, ezt az utat tudatosan, épít tevékenységgel
járja is.

Tervgazdálkodásban vagyunk. A hároméves terv teljesítésében még bizony-

talanul, sok nehézséggel mködtünk. Most, ötéves tervünk kidolgozásában, a

Szovjetunió példájával s annak reánk méretezett követésével, határozottabb keretet

alakítottunk. Annak idején alkalmunk volt itt ismertetni a Szovjetunió háború-
utáni els ötéves tervének földtani irányelveit, amelyek hatalmas eredményekkel
meg is valósultak. Magunk további okulására, lássuk ezúttal röviden, a Szovjet

Tudományos Akadémia ismertetése alapján a földtani tudományok szerepét a

második* ötéves tervben.

A természet átalakításának sztálini terve és a kommunizmus nagy építkezé-

sei, a szovjetgeológusokat kétirányú föladatok elé állítja. Ezek között els helyen

állnak a kujbisevi, sztálingrádi víziermvek, a sztálingrádi és turkmén fcsator-

nák létesítésével kapcsolatos komplex földtani kérdések. Ezeknek a föladatoknak,

a legmesszebbmen elméleti vonatkozásokig terjed, igen részletes kzettani, s-
lénytani, rétegtani és tektonikai elvégzésére, egész geológus-seregek vannak fog-

lalkoztatva. Különös figyelmet fordítanak itt a hatalmas fö’tárások anyagának
begyjtésére és gyors földolgozására, hogy az eredmények a munka folyamán, a

munka menetére irányítólag fölhasználhatók legyenek. Nyomatékosan föl ke

figyelnünk erre a követend munkamódszerre, mert mi még az utólagos anyag
földolgozásban is csak a kezdet-kezdetén vagyunk. Nagyszabású építkezéseinkben

és létesítményeinkben pedig többnyire csak utólag és már elkésve jut számításba

a földtani szakszolgálat, nem is szólva a munka folyamán történt nagyszabású föl-

tár ások folyamatos, rendszeres vizsgálatáról, anyaggyjtésérl és földolgozásáról.

Rengeteg, soha nem pótolható földtani megismerési adat megy így kárba, srégé-
szeti és más tudományokat is érdekl leleteken kívül. Nem ritka az sem, hogy csal-

az e'hibázott munka befejezésével értesülünk az elkövetett földtani hibákról.

A szovjetföldtan ötéves tervének másik föladata az ideológiai harc kérdése

a tudományos szaklapok munkájának, az intézmények és laboratóriumok tudomá-
nyos tevékenységének gyökeres megjavítása. Elsrend kötelességül szabja meg a

szovjettudósok szerepének és jelentségének, a világtudományban való elsségük-
nek megmutatását. Külön figyelmet fordít a terv a kutató-geológuscsoportok fej-

lesztésére, kibvítésére és továbbképzésére, nehogy a kutatóintézetek megfelel
utánpótlás nélkül maradjanak. A tudományok sikeres fejlesztése és a tudományos
kutatások eredményeinek a népgazdaságban való alkalmazása, nálunk is nagy-
mértékben a képzett szakemberek létszámának további növelésétl, függ.

* A M. Földt. Társulat 1951. VT. 6-án tartott közgylésén.
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Az ideológiai-harc kérdését, magunkra nézve is köteleznek tartjuk. Válla 1 -

juk, mert Sztálin szerint „A leninista nem lehet csupán kedvelt tudományágá-
nak specialistája, hanem egyúttal politikusnak és társadalmi embernek is kell" len-

nie, élénken érdekldnie ke 1 országa sorsa iránt, ismernie kell a társadalmi fejl-

dés törvényeit, tudnia kell alkalmazni ezeket a törvényeket és arra kell törekednie,

hogy az ország politikai vezetésében aktív része legyen.“ Természetesen a szak-

emberek számára ez még külön megterhelés. Azonban o'van megterhelés, amely
bségesen meghozza a maga gyümölcsét. A dialektikus materializmus a korszer
földtan kutatómódszere. Oknyomozó vizsgálataink a filozófiai módszert nem nél-

külözhetik és nem kétséges, hogy ez a módszer számunkra csak a dialektikus

materializmus lehet, amely a földtanban tárgyszeren benne van, eddig is ösztö-

nösen gyakoroltuk, most pedig tudatosan kell vele élnünk, vizsgáltaink tökéle-

tesebbé tételére.

Nem utolsó sorban, a szovjetpélda nyomán foglalkozunk tudományos eladá-
saink és közleményeink színvonalának tárgyi és formai emelésével szaknyelvünk
fejlesztésével, egységes, magyaros nevezéktan létesítésével. Ezen a téren szak-

társaink részérl kevés megértésre, még kevesebb közremköd segítségre ta'áltunk.

Ennek oka a kényelmesebb megszokottság, ritkábban makacs megrögzöttség,

önkritika hiánya és a kritikával szembeni érzékenység. Tudatosítanunk kell, hogy
a kéziratok lektorálása, a szükséges kollektív munka egyik formája, kölcsönös

' segítés abban, hogy munkamódszereinket javítsuk, szakmai látókörünket bvítsük.

Mindez pedig a szocializmust-építés gyakorlatához tartozik.

A szovjetföldtan ötéves tervének központi föladata a tektonika; e köré kell

tömöríteni az egyes földtani tudományágak egyéb föladatait. Ezek között kiemelik

a kzetek részletes ásványos és vegyi összetételének megismerését, azok idbeli

és térbeli elterjedését, keletkezését és az ásványtársulások vizsgálatát. A Szovjet-

unió földtani munkálatainak széles kerete az összehasonlító szintézis érdekében

sürgeten elírja az egységes rétegtani táblázat kidolgozását, ami nélkül bár-

milyen ásványi nyersanyag elfordulásának elzetes földtani meghatározása 'ehe-

tetlen. Ennek érdekében, az egyes területrészek alapos fejldéstörténeti megismeré-

sében nagy szerepet kap a szárazföldi és partszegélyi üledékek pollenvizsgálati

módszere, valamint a szerves élet fejldési szakaszosságának mennyiségi és min-
ségi elemzése. Tektogenetika terén a szovjet-geológia, Karpinszkij sföldrajzi

módszere szerint, az üledékképzdés és a fáciesvizsgálatok tökéletes kivitelével,

kétségtelenül élenjáró. Nagy gyakorlati eredményeiknek egyik alappillére ez a tudo-

mányos munkamódszer, amit el kell sajátítani és követni kell nálunk is, megindu'ó

anyagvizsgálataink kivitelében. Nem könny feladat, mert alapos fölkészültséget

igényel, de csak így tudjuk fölszámolni azt a könny fajsúlyú „tektonikai szinté-

zist", amely fölépítményt ad, megfelel alapépítmény nélkül.

További föladatai az ötéves tervnek az Obrucsev által neotektonikának

nevezett, a földkéreg fiatalkori mozgásainak rendszeres, intézményes továbbfej-

lesztése. Életbevágó tektonikai föladatokként jelölik ki a szerkezeti formaelemei'

(redk, törések) mikrotektonikai részletvizsgálatát, mert ezek határozzák meg a

hasznosítható anyagok lokalizálódását. A kéregmozgási fo’yamatok és a magma-

tizmus kölcsönösségét, a mozgásmechanikai vizsgálatokat és a szovjet-geotektonika

tudományos-elméleti, általános alapelveinek kimunkálását. Az utóbbi nagyjelen-

tség lesz számunkra is, mert a szovjetgeológiai kutatásokból ezen a téren jutott

legkevesebb bele a földtani irodalomba.

Az ötéves tervben valamennyi földtani föladat a tektonikai irányelvek szerint

van kitzve. A kzettani kutatásokban az üledékkzettani vizsgálatok szükséges-

sége és nagy népgazdasági jelentsége ersen kihangsúlyozódik, még pedig az

üledékkéozdés elméleti részeinek, a tektogenez issei való kapcsolatnak, a geo-

szinklinális-képzdésnek kidomborításával. Különösen idszer a bauxit, a vas-

és mangánércek, foszforit kvarckzetek és glaukonit képzdésének kritikai vizs-

gálata. Meg kell szervezni a kzetek diagenezisére és epigenezisére vonatkozó

munkálatokat is. Mindezek, a- vizsgá’ati módszerek tökéletesítésével, a legkorsze-



rübb eszközök és eljárások fölhasználásával történhetnek. Az agyagkzetek vizs-

gálata spektrofotometriás, elektronmikroszkópos, elektronografiás módszerek foko-

zottabb alkalmazásával történik.

Jelents teret kap az ötéves tervben a Szovjetunióban nagykiterjedésu
negyedkori üledékek komplex-tanulmányozása, a geológusokon kívül geo-

morfológusok, geográfusok, paleonto ógusok és más idevágó különleges tudomány
ágak szakembereinek bevonásával és együttes összefogásával. Ezeknek a tanul-

mányoknak nagy elméleti és népgazdasági jelentséget tulajdonítanak. A negyed-
idszak összesített vizsgálata, a szervetlen és szerves világ fejldésének megisme-
résével, módot ad itt is elssorban a negyedkori üledékekkel kapcsolatos haszno-
sítható anyagok keletkezési törvényszerségeinek s ezáltal azok kutatásának meg-
állapítására, de ezen túlmenen, biztosan megalapozza az ezekben mindenütt vég-
zett építési hidrotechnikai, talajjavítási és telepítési föladatok tökéletes kivitelét.

Nem utolsó sorban az ember fejldésének megismerésére is vezet, mert az ember
föllépése a negyedkor alakulásával kapcsolatos. A Szovjetunió európai részére,

slénytani a’apon kidolgozták a negyedkor rétegtani tagolódását ,s az ötéves terv

ennek továbbfolytatását, ásatásokkal való kiegészítését, a neotektonikai és az s-
földrajzi viszonyok vizsgálatát tzte ki célul. Idekapcsolódnak a leningrádi Jég-

kutató Intézet vizsgálatai is, melyek a maguk nemében els helyen állnak ezen

a téren.

A 'kszénkutatások feladata a háború utáni második ötévben, a szénkzettani

vizsgálatok továbbfejlesztésén kívül, azoknak az á'talános törvényszerségeknek
megállapítása, amelyek a kszénösszletek keletkezési módját és a különböz föld-

tani korú kszéntelepek medencealakulatát, szerkezeti kiterjedését megszabják.

A vizsgálat középpontjában ezúttal a kanszki, pecsorai, bureinszki és Szovjetunió

keleti részén lev egyéb medencék állanak.

Az olajföldtan vonalán, az Orosz-tábla, Uralvidék és a Káspi-tenger süllye-

dkének északi szegélyén palaeozoós, az Északi-Kaukázus-vidék harmadidszaki,
az Embrusz jurabeli-, valamint Turkménia neogén-üledékeinek vizsgálata van el-
írva. Az olajkutatás irányelvei: 1. az olajmezk kzettani, geokémiai, hidrokémiai,

vízföldtani, élet-földtani és sföldrajzi viszonyainak részletes megállapítása; 2. az

olajtartalmú ikzetek táróóképességének és elterjedésének megállapítása; 3. az

oiaj migrációs feltárása; 4. a bitumenek geokémiájának és fázisállapotának vizs-

gálata.

Hasonló részletességgel szabja meg a terv a magmás kzetek vizsgálatának
irányelveit is, mindenütt kihangsúlyozva az általános elméleti vizsgálatok alap-

vet voltát. A petrogenetikus e’méleti megállapításokat kísérletileg ellenrizni kell

s ezek a kísérletek egyszersmind a technológiai célokat is szolgálják. Az ötéves

teiv során, a Szovjet Tudományos Akadémia földtani-földrajzi osztálya mellett

mköd általános és kísérleti kzettani kutatóintézet összszövetségi tanácskozáson,

az eddigi tapasztalatokat és vizsgálati eredményeket a népgazdaságban való föl-

használás tekintetében fogják megvitatni.

Külön érdekesség lehet számunkra a világszerte elismert Vernadskij—
Fersman nyomdokán haladó ásványtan és a geokémia szovjet kutatási terü-

lete. Ásványtani vonalon, az eddigi nagy teljesítmények fölemlítésével, rámutatnak
aira a hiányra, hogy még nincs megírva a szovjetmineralógia története, amely a

világ elé tárná kétségbevonhatatlan elsségüket ezen a téren, másrészt az ásvány-
képzdés elmélete még hiányosan van kidolgozva. Az ötéves tervben elírt fel-

adatok közül kieme'jük a következket:

1. Az ásványképzdés törvényszerségei, különös tekintette! a földtani kör-
nyezetre. 2. A földkéreg ásványainak, közös-elfordu'ási együttesének (paragene-
zis) törvényszersége. 3. Izomorfia, metaszomatózis és kristályszerkezeti jelen-
ségek vizsgálata. 4. Az ásványok tér- és idbeli eloszlásának földtani törvényszer-
sége. 5. Üj ásványterüietek tanulmányozása, a népgazdaság érdekében. Mindezek
a? elméleti vizsgálatok szoros összefüggésben vannak a Szovjetunió nyersanyag-
kutatási föladataival.
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A Vernadszkij - tói vitathatatlanul legteljesennen és legjobban kiépített

geokémia, a Föld összetételében résztvev elemek történetével, térbeli és idbeli
elterjedéséve: mozgásával és genetikai kapcsolatával foglalkozik. A legtöbb elem
földkéregben szerepét és elterjedését szovjettudósok tisztázták. Különöset részlete-

sen és alapveten vizsgálták, az ugyancsak Vernadszkij - tói kialakított bio-

kémia útján, a bioszféra összetételét. Az ötéves terv geokémiai föladatai: 1. Egyes,
a népgazdaság szárnál a legfontosabb kémiai elemeknek geokémiai vizsgálata, a

ritka fémekre ya!ó tekintettel, a különböz kzetfajtákhoz való viszonyukban.

2. Különfé'e anyagok izotop-összetétel elemeinek genetikus vizsgálata, az ásvá-

nyok izotop-összetétel elemeinek genetikus vizsgálata, az ásványok eredete és

földtani kora tekintetében. 3. Az atommódszer bevezetése a földtani vizsgálatokba.

Ezeket a föladatokat a népgazdaság jelölte ki az ásványi nyersanyagok komplex
fölkutatása érdekében. Ezenkívül foglalkozik az ötéves terv az ércelfordu iásokra

és az ércképzdésre vonatkozó megállapítások és elméletek fölülvizsgálatával i-.

Figyelemreméltó, hogy a szovjettudósok a gránit-batolitos ércképzdés összefügg,
egységes genezise helyett, a földkéreg különböz szerkezeti öveihez kötött, külön-

böz magmás képzdésekkel kapcsolatos ércképzdést veszik alapul. Ezek szerint,

az általános és helyi szerkezeti viszonyok szabják meg az érctelepek minségét és

térbeli megjelenési módját. Az érckutatás tekintetében ez a lényeges fölfogás-

beli különbség azt jelenti hogy' a szovjetgeológia a földtani viszonyok részletes

vizsgálatából indul ki s abból következtet az ércesedés módjára és kifejldésére,

'míg a nyugati elgondolás, az ércképzdést egyönteten történ, idtl függ, ter-

modinamikus szabályozásra vezeti vissza.

Az érckutatás területén szerepet kap a kolloidika, va’amint a dúsulási folya-

matok tér- és idbeli elemz vizsgálata is. Ezek alapján az ötéves terv a következ
fbb kérdéseket tzte ki célul: 1. Az ércképzdés és a szerkezeti magmatizmus
közötti kapcsolat s az egyes ércelfordulásokban az ércképzdés és a kzetkifejlö-

dés közötti összefüggés. 2. Gyrdéses és iöréses szerkezetek szerepe az érckáp-

zdés loka’izálódásában. 3. Egyes ásványos anyagok dúsulási sajátságainak geo-

kémiai törvényszersége és a földtani köryezethez való viszonya. 4. Az ércesedási

folyamatok fejldésmenete a földkéreg meghatározott helyén. 5. A megfelel föld-

tani környezetben várható érctelepek típusainak megállapítása. 6. Ilyen ércképz-

dési analízissel részletes térképek készítendk a Szovjetunió ércterületeirl, vala-

mint új és kevéssé kutatott területekrl.

Foglalkozik az ötéves terv a Szovjetunióban ugyancsak nagyjelentség vul-

knnológiai föladatok kijelö’ésével. Ezek részben a ma mköd, kamcsatkai és a

Kurili-szigetek vulkánjaira vonatkoznak, kísér jelenségeikkel, geizirtevékenységge!

és földrengési vizsgálatokkal együtt. Külön kutató-expedíciók foglalkoznak a Kau-
kázuson-túli vidék harmadidszaki vulkanizmusával, valamint a Szibériai-tömb

központi részén, a Bajkál- és a Bajká’on-túli terület neotektonikus pleisztocénbeli

vulkáni megnyilvánulásokkal. Ezek a vizsgálatok külön vulkanológiai kutató-inté-

zetek és megfigyelállomások útján történnek, ugyancsak komplex-módon, a föld-

tani, ásványtani, kzettani és geofizikai módszerek és anyagvizsgálatok együt-

tesében.

Nagy szerepe van az ötéves tervben a vízföldtani kutatásoknak, amelyeknek

szükségességét és jelentségét a nagyszabású építkezések, ipartelepek és mezgaz-
dasági létesítmények fokozzák. Ezeknek a föladatoknak minél jobb tudományos
alapozottságú megoldása széleskör, általános vízföldtani vizsgálatokat igényel.

Ilyenek a mélyvizeknek a felszíni vizekkel való kapcsolata, a talajvízáramlás ala-

kulása, a rétegvizek földtani tevékenysége, az éghaj'at szerepe, a talajvíz kémiai

alkata, ásványos gyógyvizek tanulmányozása. Mindezekben a kutatásokban, a

Szovjetunióban nagy jelentsége van a földkéreg fiatal mozgásainak, a neotekto-

nikai vizsgálatoknak is, mert ezek nélkül, nagy vízgyjt-medencék, csatornák és

öntöz berendezések vízellátását biztosítani nem lehet.

Valamennyi szovjetföldtani tevékenységben elfeltétel a pontos földtani térké-

pezés. A térképezés is a ’egkorszerbb módszerekkel történik. Ezek között látjuk

a fotogeológiát s a rendszeres légi fölvételeket is.
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Messzevezetne, ha a szovjetgeológia ötéves tervének rendelkezésemre álló

szovjet akadémiai ismertetését, akárcsak kivonatosan is, folytatni akarnám. Az
•elmondott hézagos vázlattal csak a földtani kutatások minségi kivitelezését kíván-

tam érzékeltetni. A Szovjet példamutatásból ugyanis, bennünket nem a méretek,

hanem fként a kivitelezés minsége, a kiteljesítés módja, érdekelhet. Ezt a töké-

letes összehangoltságot, az élettel és a gyakorlattal való egybekapcsolódást, az

elméleti vizsgálatok szükségességét, fokozott kötelezettségét és teljes értékelését

kell nálunk követend példaként tekinteni. Fö’készültségünk, szervezettségünk,

szakmabeli létszámunk még messze van ettl. Folyamatban lev ötéves tervünk
nagy haladást mutat ugyan, de még sok van benne a múlt rendszertelenségébl,

személyi tekintetek indokolatlan eltérbehelyezésével. Nagyot fejldtünk már eddig,

de fejldésünk nem forradalmi fejldés, sokat visz még a múlt tehertételeibl. Ipar-

kodjunk minél gyorsabban, véglegesen megszabadulni t'e. A szovjetpéldára való

hivatkozással s annak követésére való figyelmeztetéssel mondhatom: hátranéz
arccal nem lehet elremenni!

A hiányok általános fölemlítésével, örömmel és megelégedéssel mondhatjuk,
hogy földtani kutatásainkban a tervgazdálkodás alapelveit és lényegét teljes mér-

tékben megértettük és érvényesíteni tudjuk. Elméleti vizsgálatainkban is a nép-

gazdaság szükségleteihez és kívánalmaihoz igazodunk. Tervkutatásainknak vannak
már érdemleges eredményei is. Az elmúlt évben megindult alföldi térképez- és

komplex-kutatásaink, mezgazdaságunkban vízgazdálkodásunkban és nem utolsó

sorban az Alföld negyedkori és jelenkori földtani alakulásának vizsgálatában

oiyan általános eredményeket jelentenek, amelyek méltón csatlakozhatnak a Szov-

jetunió mintaszer negyedkori tudományos eredményeihez. Lehetségeinkhez mér-

ten, nagy teljesítményekkel dolgozunk kutatási területeken is. Kutatási tervünk

mindenben megfelel a szovjetgeo'ógia minségi kívánalmainak. További eredmé-

nyeink elfeltétele, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Földtani Bizottsága, az

Állami Földtani Intézet, az Egyetemi Intézetek és a föladatainkhoz kapcsolódó
kutatóintézetek, valamint a Magyar Földtani Társulat között, szerves kapcsolat és

teljes egyetértés legyen. Kövessük a szovjet-tudományt, anélkül, hogy a nyugati

tudományt elhanyagoljuk. A nyugatiakkal szemben mégis fokozottabban kell követ-

nünk a szovjettudományt, mert ennek tudománymvetése, a dolgozók ders sza-

bad életének szolgálatában lett- naggyá s mert a munka optimizmusára, a mun-
kában való hitre s a munka szeretetére tanít, olyan optimizmusra, mely a célok

elérésében nélkülözhetetlen hajtóer.

A Magyar Földtani Társulat mködése szorosan kapcsolódik népgazdaságunk
földtani kutatási tervéhez. Szaküléseink annak végrehajtásából veszik tárgyukat.

Szaktársaink ma már, mondhatjuk kivétel nélkül, tudatosan és készséggel követik

a Magyar Dolgozók Pártjának reánk vonatkozó irányelveit. Átérezzük mindannyian,
Fogy nem magunkrahagyottan és munkánk íigyelemreméltatása nélkül dolgozunk,
hanem munkánk eredménye a népé, tudományunk az országépítés egyik alappillére

s kormányzatunk figyelme rajtunk van, olyan értékeléssel és megbecsüléssel, amire
a múltban még kivételesek sem számíthattak. Munkaeszközeink állandó javítása,

munkalehetségeink folytonos bvülése, Kossuth-díj és más jutalmazások, küls
bizonyítékai ennek. Most, ettl a helytl megválva, úgy találom mégis, hogy a Tár-

sulat mködésében megállapítható fejldés és fölfogásbeli javu’ás mellett, sok még
a véletlenen múló esetlegesség, hiányzik még a tervszerség és a szaktársak egy
részének aktív bekapcsolódása is. A Társulat életmködését' nem lehet egy-két

vezet munkaképességére bíznunk s attól függvé tenni. Az egyéni munkaképes-
ség, st még a készség is, korlátozott, elbb-utóbb kihagyásra vezet, amit csak a

kollektív munka tömegbehatásával lehet fokozni és tartósítani. A munkaegyüttes
a csüggedket lelkesíti, az elfáradókat magával ragadja. Üj vezetségünk választá-

sánál legyen szabad mindezt tagtársaink figyelmébe ajánlani

Szaküléseink, társulati életünknek és munkánknak gerince, oktató-nevel-

önmüvel tevékenységünk nélkülözhetetlen kelléke, az idk megnövekedett küls
teendivel új idrendi munkaszervezést igényel. Errevonatkozó kísérletezéseink
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eddig még nem vezettek eredményre. Legsürgsebb teendnk, hogy szaktársaink
szétszórt mködésében, a téli idszakban kongresszus-jelleg, egész napra vagy
több napra terjed ülés-sorozaton mindent föltárjunk és kölcsönös tapasztalatcseré-

ben szakmai vonalon értékesítsünk.

A Társulat mködése még mindig százéves kereteket követ és nem tudott még
aika’mazkodni a kongresszusi tárgyaláshoz. Vidéki üléseket nem tartottunk. Okta-
tási ankétünk is megvalósítatlanul maradt.

Tervszer mködésünk tekintetében szükséges volna, hogy foglalkozzunk
szovjetmintára, tudományunk hazai történetével és annak kritikai kiértékelésével,

nemkülönben kiváló szaktudósaink értékes munkásságának tudatosításával. Irány-

adó gondolatul vegyük azt, hogy mit szolgáltatott a magyar földtan vagy annak
kiválóságai a földtan általános érték megismeréseihez.

Egy másik társulati, kollektív munkatervül kínálkozik a földtani szaknyelv

fejlesztése magyarossá tétele, mondhatnám kimunkálása. Állandóan visszatér
vesszparipa, amelyen elérhetetlen felé lovagolunk! Sztálin legutóbbi nyelv-

tudományi iránymutatása szerint „a nyelv szerszám, eszköz, melynek segítségével

az emberek egymással érintkeznek". Sokkal inkább áll ez a szaknyelvre, amely
nemcsak eszköz, hanem kifejez módszere is a tudományos vizsgálatnak

Eredményeink most már nem magunknak, vagy néhány szakembernek szólnak

hanem a legkülönbözbb alapképzettség szaktársainkon kívül, népünk egészére
vonatkoznak. A szaknyelv tehát ne legyen fölösleges idegen szakkifejezések töm-
kelegéve’ telített tudálékos „tolvajnyelv" hanem világos, egyszer mondatszer-
kesztéssel tömören kifejezett fogalmazás. A szószaporítás nélküli, hosszadalmas
körülírásoktól mentes forma, a kifejezés egyszersége, lényeges tartozéka a tudo-

mányosságnak. A hitelességnek, szakszer bizonyításnak, nem szükségszer köve-

telménye a terjengsség, epikus bség, a „mindent közölni-akarás". A legalapo-

sabb megfigyelésnek mindent meglátni és följegyezni tartozó bsége, a leírásban

nyomasztóvá válik bizonyító értéke ellaposodik. Kritikai értékelésünknek itt kell

e'ször érvényesülnie. A terjengsség, a határozott állásfoglalás felelsségének
elhárítása!

Magunkra is vonatkoztathatjuk Révai Józsefnek a nemrég lezajlott írói

kongresszuson tett megállapítását: „Az önkritika nem ers oldala íróinknak". Hát
még földtani szakíróinknak, — mondhatnánk! Nagyon jó szakirodalomra kell töre-

kednünk. Azért, hogy neveljen, sugározza magából a tudomány mindenkori szín-

vonalát, árasszon világosságot maga körül, mely lidércfényként hív, csalogat és

követésre serkent. Kritikára neveljük fiatalságunkat, mert e nélkül, .szakirodal-

munk nagy része halomra dönti mindazt amit haladásuk érdekében részükre nyúj-

tunk. Haladó-forradalmi tevékenységre van itt szükség, amelynek a’apja a marxiz-

mus-leninizmus, módszere a dialektikus materializmus, aminek tudatosítása nélkül

megreked a tehetség, zavarossá lehet az egyénileg gyjtött bármilyen gazdag szak-

mai tapasztalat is, ha nem tudjuk azt tömören megformulázni. Gazdag földtan'

szakirodalmunk legkimagaslóbb értékeivel lehetne ezt megdöbbenten szemléTet-

nünk. Nem nevelhet, ne is tanítson az, aki szaktudását és tapasztalatait nem tudja-

kritikailag összefoglalni, általánosítani. Viszont ne általánosítson az, akiben az

önkritika hiányzik s az elméletet kell tapasztalattal alátámasztani nem tudja.

Szóltunk itt már többször a Társulat oktató-nevel szereperi. Áldozatkészsé-

get igényl föladat, de az áldozatkészség a szocializmus egyik alapvet követel-

ménye. Szaküléseink a kölcsönös tanítva-íanulásra és tapasztalatcserére vannak
hivatva. Buzdítunk mindenkit, ne rejtse véka a’á új megismeréseit, örömmel és

köszönettel vesszük bármily kicsi legyen is, de csak ismétlések nélkül. A szocia-

lista országépités méreteihez képest földtani vonalon is nagy alkotásokra töreked-

tünk, amihez minden téglára szükségünk van. Biztatásunk nem azt jelenti, hogy
elsietett, megalapozatlan vagy halvaszületett üres elmélkedésekkel hozakodjunk el,

ilyeneket nem kérünk, de nem kell túlérlelni sem a dolgokat. A munka végleges

lezárása eltt, a kérdések vizsgálati módszerének megismerésébl is okulni és javí-

tani akarunk, nehogy a véka alá rejtettség záptojást eredményezzen. Tervgazdái-
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kcdásunk érdekében azt jelenti ez, hogy föladatainkkal idre el kell készülnünk, a

munka iramát a minség fokozásával kell növelnünk.

Tisztelt Közgylés! Mindenkor tárgyi értékelésre törekedtem, e
1

ítél bírálat

nélkül. Némi önkritikával is tartozom még. A Társulat nevel szerepének kivite'é-

ben, kezd szaktársaink említett fejldése érdekében, szovjetpélda nyomán gon-
dosan ki kell válogatnunk szakirodalmunk példaadó jeleseit. Ugyanakkor különösen
ügyeljünk arra, hogy indulásukat ne nehezítsük e érhetetlennek látszó célkitzéssel.

A gyermek bátortalan tipegését, ne az óriások csizmáinak mértföldjárásáva! mérjük.
Önkritikámnak legsúlyosabb része ez, amit munkatársaim joggal hibáztattak ben-

nem. Megnyugtatásul és mentségemül állíthatom, hogy gazt-gyomláló törekvésem-
ben, múltbeli gyakorlati kertész-tapasztalatommal, az értékes palánták kímé'ésére
mindig ügyeltem.

Három év eltt, váratlan kényszerhelyzetben hárult reám a Társulat vezetésé-

nek nehéz föladata, amelyre sohasem törekedtem s amelyre a közösségi munkából
hosszú idn át kizárva, alkalmas nem is lehettem. *A föladatoí sokszorosan nehezí-

tették a forrada’mi átmenettel járó folytonos átalakulások, szervezdések és más-
irányú elfoglaltságok is. Kényelmetlen érzés egy elválla’t föladatnak megfelelni

nem tudni, különösen akkor, ha ez a föladat régóta várt és szükséges forradalmi

változás megvalósítása. Föladatom csak arra szorítkozhatott, hogy az átmenet
nehézségeiben a Társulat életét fönntartsuk és az éltet szocializmusba újragyöke-

reztessük. Ha ez sikerült s százéves, sok vihart kiállott társulati tölgyünk, duzzadó
életnedvkeringéssel, rendíthetetlenül áll, úgy köszönnöm kell azt elssorban, három
év alatt sokszor változó munkatársaimnak és a Társulat megért tagjainak. Fönn-
tartás nélküli, jövbeli derlátással val'om: a Társulat a megvalósult ígéret-földjére

eljutott már s részemre ketts öröm, hogy ezt a Társulaton belül megélhette 1 .

A Magyar Földtani Társulat fejldése, a magyar olajkutatás biztató kilátású

olajának hajtóerejével, .szédít iramúvá lehet. Többször jeleztem már, fél. hogy a

keretek meghaladják teljesítképességünket. Ez reám vonatkozóan bekövetkezett.

Ebbl a menetbl ki kell állnom hogy a Társulatot friss erre bízva, fogyatkozó
erimet más teendk elvégzésére összpontosíthassam.

A szükséges váltógazdaság érdekében, az egész Vezetség s a Választmány
fölmentését kérve, a Magyar Földtani Társulat második századának 3. rendes köz-

gylését megnyitom.

Vadász Elemér



EMLÉKBESZÉD ID. NOSZKY JEN FÖLÖTT

Szomorúan vesszük tudomásul, ha
báiki is elválik tlünk örökre. De kétsze-

resen fájdalmas, ha az eltávozó nemcsak
egy szkehbkörü család tagja volt, hanem
egy nagy közös családé, a tudomány m-
velinek családjáé, tehát maga a- tudo-

mány is súlyos veszteséget szenvedett.

1951 március 31-én elvesztettük id.

Noszky Jent, jeles tudósunkat, jó

barátunkat, kiváló munkatársunkat. Szen-

teljünk emlékének néhány percet.

Noszky Jen 1 880 november

3-án született Nagykereskényben, Hont
megyében. Középiskoláit a losonci áll. f-
gimnáziumban végezte, ahol érettségi bi-

zonyítványt nyert. 190l-ben beiratkozott

a budapesti Tud. Egyetem bölcsészeti fa-

kultására, ahol 1901— 1905 között a ter-

mészetrajz, földrajz és vegytani szakcso-

portokba tartozó szaktárgyakat hallgatta.

1906-ban középiskolai tanári oklevelet,

majd 1922-ben földtanból, mint ftárgyból,

slénytanból és földrajzból, mint mellék-

tárgyakból doktori okelevelet szerzett.

1905—6-ban a budapesti állami gyakorló

gimnáziumban volt gyakorló ! anár. 1906

szeptemberében a késmárki evangélikus lycéumba került, ahol 1920-ig mködött.

1920 október 22-én a M. Nemzeti Múzeum Ásvány — Öslénytárába került,

majd az Ásvány— slénytár kettéválasztása után a Föld- és slénytárban maradt,

mint múzeumi r, utóbb mint igazgató. Itt mködött hivatalosan nvugdijba lépé-

séig, 1942-ig.

Tudományszeretete már korán megnyilvánult. Az Egyetemen az akkor alakult

Természetrajzi Szövetségben fiatal kartársai bizalma az slénytan eladójává

választotta. Már egyetemi hallgató korában elnyerte a Fö’dtani Társulat egyik

pályázatának díját, a salgótarjáni barnakszénmedence egy részének leírásával

foglalkozó dolgozatával.

' 1905 nyarán Szontágh Tamás mellett, a Bihar-hegység keleti oldalának

földtani térképezésében segédkezett. Ekkor gyakorolta magát els ízben a rend-,

szeres fö'dtani térképezésben. A M. Áll. Földtani Intézet méltányolva a fiatal szak-

ember törekvését, 1908-tól kezdve állandóan megbízta nyári földtani térképezés

munkájával úgyhogy 1908-tól kezdve, mint küls munkatárs, térképezte a Salgó-

íarján-vidéki tágabb értelemben vett harmadkori barnakszénmedencét, a Mátra-
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és Cserhát-hegységeket, az Osztrovszki-^és Vepor-hegvség déli részét, valamint a

Börzsönyi-hegység egy részét. Térképez munkájával egészen Budapest határáig

eljutott, "úgyhogy egyike lett a legnagyobb teljesítmény térképez geológusaink-

nak, ezeken az osztrák átnézetes térképezés óta részletesen nem vizsgált terü-

leteken.

Térképez munkásságát a legnagyobb részletesség és pontosság jellemzik.

Mivel nagykiterjedés és egységes harmadkori medencét volt alkalma bejárnia,

módjában volt a medence harmadkori rétegcsoportjainak rétegtanát összefoglalóan

megállapítani és az egyes földtani korszakokon belül az egyes emeletek pontosabb

szintezését, valamint egyes rétegcsoportok párhuzamosítását végrehajtani. Mind-

addig e nagykiterjedésü medencevidék réíegtani beosztásában elég sok bizony-

talanság uralkodott. N o s z k y Jen egyebek között kimutatta, hogy a medence

nagy elterjedésit slir-fajtáinak jó része nem alsó- és középs-miocén korú, amilyen

korúaknak addig valamennyi „apokát“ vélték, hanem fels-oligocén korú. Ez a

megá’lapífása nagyíontosságú volt gyakorlati szempontból. Addig számos szén-

kutató fúrást mélyítettek az oligocén „apokába", abban a hiszemben, hogy a szén-

fed rétegcsoportba hatol le a fúró és nem értették az eredménytelenség okát.

Azóta az oligocén „apokába“ nem fúrnak le szénkutatás céljából. Figyelemreméltó,

hogy ezt a fontos rétegtani különbséget egy másik jeles geológusunk, néhai B ö ckh
Hugó se ismerte fel és számos fúrást mélyíttetett így teljes jóhiszemséggel a

fekv rétegösszletbe.

Számos évi jelentésén kívü’ két nagyobb jeles munkájában foglalkozik ezzel a

területtel. Ezekben ismerteti a medence oligocén- és miocén-rétegcsoportjait és

behatóan foglalkozik az oligocén és miocén közötti határ kérdésével is. Külön
munkában foglalta össze az „apokára“, a slirre vonatkozó tanulmányainak ered-

ményeit. Mindezek alapvet fontosságúak.

Nagy munkát, tanulmányt írt a Mátráról, amit a debreceni Honismerteíö
Bizottság adott ki 1926-ban. Ez máig az egyedüli forrásmunka a Mátrára és kör-

nyékére vonatkozólag. A Cserhátról készített kitn monográfiája igen részletesen

ismerteti a Cserhátnak és távolibb környékének rétegtani, föld szerkezeti és vulkano-

lógiai viszonyait. Ezt a munkáját a Földtani Társulat a m tartalmi értékéért és

a szerz személyének megbecsléseként 1948-ban a S z a b ö-emlékéremmel tüntette

ki. A fegnagyobbnak szánt földtani munkája, a salgótarjáni barnakszénmedence
részletes földtani leírása — sajnos — befejezetlen maradt.

Amilyen értékes munkát végzett Noszky Jen a földtani térképezés és

leírás terén, ugyanolyan érdemeket szerzett a leíró slénytan terén is. Számos
kövületmeghatározási sorozaton kívül részletes slénytani leírásokat adott közre a

hazai oligocén-képzdmények sállatvilágáról. így leírta a Budapest-vidéki középs-
oügocén kori úgvnevezett „kiscelli agyag" puhatest kövesült állatvilágát, amely-

nek sorozatát Hof marin Károly els meghatározásaihoz és leírásaihoz, vala-

mint Bogsch László kiegészítéséhez képest nagymértékben kibvített. Számos
új fajt is leírt.

A híres egri fels-oligocén korú rétegek kövesült puhatest állatvilágát telegdi

Roth Károly els leírása és Gábor Rózsa kiegészítése után újra feldol-

gozta az újabb gyjtések felhasználásával. Noszky feldolgozása alapján tudjuk,

hogy az egri fels-oligocén lelhely puhatest fajainak száma ma már az ezren

felül van. Tehát ez a lelhely lett ezidszerint Magyarország fajokban leggazda-

gabbnak tekinthet kövülete'fordulási helye.

slénytani leírásait is a legnagyobb gondosság és lelkiismeretes pontosság
jellemzi, úgyhogy slénytani munkái, eme jellemvonásuk, valamint tartalmi értékük

következtében alapvet fontosságúak.

A hivatalos földtani térképezéseken, földtani és slénytani munkásságon kívül

számos más földtani vizsgá'atot is végzett. Késmárki tanár korában tanulmányozta

a Magas- és Alacsony-Tátrát, a kisóci magánérctelepeket, a Szepes-Gömöri Érc-

hegység és a Rozsnyó és Torna közé e^ karsztterület egy részét. Ezekrl a vizs-
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gálatairól azonban nyomtatott közlemény nem maradt vissza Ezenkívül számos
népszer földtani és slénytani természet cikket irt a különböz újságokba.

A M. N. Múzeum megbízásából számos kisebb-nagyobb gyüjtúton gyarapí-

totta a Múzeum Öslénytárát. Összehasonlító tanulmányok végzése végett kétszer

járt Wienben és a bécsi harmadkori medencékben, valamint a Keleti Alpokban.
Noszky Jen nyugdíjbamenetele után se maradt tétlen. Éppen úgy dolgo-

zott a Múzeum slénytárában mint azeltt, st földtani térképez munkát is vál-

lalt. Csak kevéssel halála eltt bekövetkezett betegsége tudta munkásságát félbe-

szakítani.

Noszky Jen földtani és slénytani munkásságát a szakkörök a legnagyobb
mértékben elismerték és méltányolták. maga sohase igyekezett az els vonalba
kerü’ni. Szerénysége közismert volt. Ennek ellenére is, szinte észrevétlenül, .szak-

embereink els sorába került. Szaktársai és barátai, megbecsülésükön kívül, mind
tisztelték és megnyer egyénisége miatt szerették. A Földtani Társulatnak 1906
óta rendes tagja volt és 1920 után minden három éves ciklusban a Társulat választ-

mányi tagjává, majd 1945-ben tiszteleti taggá választotta. A debreceni Tudomá-
nyos Társulat és annak Honismertet Bizottsága 1924-ben szintén tagjává válasz-

totta.

Noszky Jen munkássága örökbecs marad a magyar tudományos iro-

dalomban és térképezés terén. Az az épület, amelynek alapjait rakta le az észak-

magyarországi harmadkon medence tanulmányozásával és leírásával, az ifjabb

nemzedék kezén kezd továbbépülni. De mindig az földtani és slénytani leírásai

és az térképei fogják szolgáltatni a biztos kiinduló alapot a továbbépítésnél.

Munkásságával maradandó nevet szerzett a magyar földtan és slénytan törté-

netében és ezért tisztelettel és megbecsüléssel fordulunk emléke felé.

Schréter Zoltán

Id. dr. Noszky Jen munkái:

1. 1905. A Karanes kontakt képzdményei. (In. lit. p. 1— 14. Egyet. Term. Szövetségnek.)

2. 1906 Adatok a Cserhát geológiájához. (Földtani Közlöny, XXXVI. p. 411— 17.)

Beitráge zr Geologie des Cserhát. (Ibidem p. 463—470.)

3. 1907. Tarnócz. („A Kor“ p. 92—93.)

4. „ A salgótarjáni szénvidék. (Ib. p. 268—270.)

5. „ A gánóczi mészforrások. (Ib. p. 569.)

6 . Magyarország vízeri. („A Kor" II. p. 40.)

7. A tarnóci scápák. (Ib. p. 40.)
8. 1908. Az 1908-iki Heves-, Nógrád- és Gömörmegyei részletes felvételekrl. (A M.

Földtani Intézet Évi Jelentése 1908-ról, p. 123— 126.)

Bericht über die in Heves-, Nógrád- und Gömör Com. vorgenommenen geol.

detaillierten Aufnahmen. (Jahresberichte d. ung. Geol. Anstalt, p. 135— 139.)

9. 1909. Jelentés a Maros- és Fehér-Krös.vöigy felskréta területein végzett geológiai
megfigyelésekrl. (Évi Jel. p. 126— 129.)

Bericht über die im |Kreidegebiete zwischen dem Maros und Fehér-Krös
geführten geol. Arbeiten. (Ib- p. 143— 146.)

10. - Í91Ü. Adatok a Atátra geológiájához. (Évi Jel. p. 47—60.)

Zr Geologie des Mátragebirges. (Ib. p. 48—63.)
11- .. A Karanes és környékének földtani viszonyai. (F. K. XL. p. 68—69.)
12. 1911. Adatok a Ny-i Mátra geológiájához. (Évi jel. p. 46—60.)

Zr Geologie d. westl. Mátragebirges. (Ib. p. 50—66.)

13. .. Az ÉNy-i Mátra piroxénandezit telérei. (F. K. XLI. p. 68—69.)
14. 1912. A salgótarjáni szénterület földtani viszonyai. (Koch emlékkönyv p. 67—90.)

15 „ A palócz Olympos és környéke. (Lasz S.: Földr. olvasókönyv. í. p. 195—205.)
'6. .. Adatok a déli Mátra geológiájához. (Évi Jel. p. 147— 153.)

Beitráge zr Geologie d. südl. Mátragebirges. (Ib. p. 163— 170.)
1~-

IV alt he r J. „A Föld és Élet története" c. munkája. (Természet. I. p. 17— 18.)

18- A Mátra hajdankori gejzírjei. (Ib. p. 18.)

Gejzeroj antikvaj de Mátra. (Ib. p. 24.)
19. 1913. A Cserhát középs részének földtani viszonyai. (Évi Jelent, p. 305—325.)

D;e geo!. Verháltnisse des centralen Cserhátgebirges. (Ib. p. 366.)



20. 1913.

21. 1914.

22. 1915.

23. 1916.

24. 1917.

25. 1918.

26. 1921.

27. 1924.

28. >•

29. 1925.

30. 1925.

31. 1926.

32. >•

33. „

34. >

35. 1927.

36. „
37. .

S8. ..

39. „

40. ..

41. 1928.

42.

43.

44. »

45. >.

46. ..

47. 1929.

48.

49. »

50.
••

51.

52.

Késmárk vízellátásának kérdéséhez. (Karpathen Post — August 6.)

Szirák környékének földtani viszonyai. (Évi Jel. p. 355—358.)

Die geo!. Verháltnisse d. Umgebung Szirák. (Ib. 383—386.)

A Mátrától É-ra es dombvidék (Salgótarjáni szénterület) földtani viszonyai.

(Évi Jel. p. 364—375.)
Die geol.. Vertháltnisse des Hügellandes in dér N. Seite des Mátragebirges.
(1b. p. 404—413.)

Az É-i Cserhát földt. viszonyai. (Évi Jel. p. 342—352.)

Die geol. Verháltnisse d. N. Tei'es des Cserhát. (Ib. p. 383—395.)

A Cserháttól É-ra lev terület földtani viszonyai. (Évi Jel. p. 48—60.)
A Magyar Érchegység DK-i nyúlványainak földtani viszonyai. (Évi Jel. p.

89—98.)

Csonkamagyarország megmaradt széntelepei. (A Szén. I. p. 2—3.)

A Zagvvavölgv és környéke geol. és fejldéstörténeti viszonyai. (Annales. Mus.
Nat. Hung. XX. p. 60—72.)

Geologlsche und Entwicklungsgeschichtliche Verháltnisse des Zagyvatales in

Ungarn (Centralblatl f. Geol. Min. etc. Jg. 1924. p. 500—512.).

Megjegyzések és rectificatio — Princz Gy.: „Magyarország geol. térképérl'
1

szóló bírálatához. (Földrajzi Közlemények LL p. 111.)

Adalékok a magyarországi lajtamészkövek fossilis faunájához.
Beitráge zr Fauna d. ung. Leithakalkbildungen. (Annál. XXII. p. 230— 280.)

Levantei forrásmészkövek a pesti oldalon. (F. )K. LV. p. 238—239.)

Über die levantinischen Quelienkalke auf d. Pester-Seite. (Ib. p. 386.)

A Nemzeti Múzeum Öslénytárának kérdéséhez. (Nemz. Újság. Jan. 3. p. .21.)

Jelentés a bécsi és eggenburgi medencékben eszközölt geológiai stb. megfigye-
lésekrl. (In. fit. p. 1— 15. A Magy. Nemz. Múzeumnak.)
Hozzászólás a Természettudományi stb. Congressus paleontológiái tervéhez.

Term. stb. Congressus munkálatai, p. 155— 156.)

Az ÉK-i Magyar Középhegység Oligocén—Miocén rétegei. I.

Die oligocen-miocen Bildungen im NO. Teile des Ung. Mittelgebirges. I

(Annales Mus. Nat. Hung. XXIV. p. 287—330.)

A Kárpátok. (Kárpáti Lapok. III. p. 162— 164.)

Aggtelek körül. (Ib. p. 98— 100.)

Egy nagy Kárpátkutatónk halálára. (Ib 5. sz.J

H al au át s Gyula t. tag emlékezete. (F. K. LVII. p. 83—86. — D. Auszug
p. 164.)

Deyschlag— S chriel: Kleine geol. Karte von Europe. (F. K. LVII. p.

75—78.) Ugyanaz német translatum’oan. (Ib. p. 1 56— 160.)

A Mátra-hegység geomorphologiája. (Debreceni Tisza I. Tud. Társ. Honismer-
tet Bizottsága kiadv. III. p. 1— 149. I

—XVI.) 2 geol. térkép és 10 ábra.

A Mátraalja lignitmezi. (Bány. Kohászati Lapok. LXI. p. 221—223.)

A régi biai tenger fenekén. (Ifjúság és Élet. IV. p. 19—20.)

A Mátra skráterei. (Ib. p. 192— 194.)

Ftihrer durch den Oligo-Mioeen Gebiete d. Salgótarjáner Beckens (Magy.
Földt. Int. kiadványa a Paleontologen-Tag-ra. p. 3— 10.)

A Magyar Nemz. Múzeum Föld- és Öslénytárának gyjteményei. (Kiad. Nemz.
Múz. Asv.-Öslénytára p. 1— 16.) (A német translatum dr. Zsivny V.-tól.)

Hof'fer András: A Föld bels eri c. munkája. (F. K. LVIII. p. 137.)

A. Hoffer

:

Die inneren Kráfte dér Erde. (Ib. p. 240.)

A magyar föld störténeti emlékei Ipoiytarnócon. (Természet XXV. p. 28

—

30.)

Az Arvavölgyben. (Ifjúság és Élet. V. p. 65—68. és 115—118.)
A Magyar Középhegység slir rétegei. Adatok a slir-kérdés megítéléséhez. (Die

Schlierschichten des ung. Mittelgebirges.) (Debreceni Tisza I. Tud. Társaság
II. osztályának Mnk. III. p. 81— 128.)

A Magy. Nemz. Múzeum Ásvány-Öslénytárának újabb geológiai és paleontolo-

giai szerzeményei. (F. K. LIX. p. 42—49.)
Die interessanten Neuaquisitionen d. Ung. Nat. Museums. (Ib. p. 102.)

A ránkherlányi álgejsir. (F. K- LIX. p. 56—59.)
Pseudogeysir von Ránkherlány. (Zeitschrift f. Pract. Geologi'e. XXXVII. p.

72—73.)

Telegdi Roth K.: Magyarország geológiája. (F. I<- LIX. p. 121— 123.)

K. Roth von Telegd: Die Geologie von Ungarn. I. (Ib. p. 240.)
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53. 1930. A magyar föld séleiének emlékei. I. (Debreceni Szemle. III. p. 503—508.)

54. „ A Magyar fid séletének emlékei. II. (Debreceni Szemle. IV. p. 45—54.)

55. „ A magyar föld paleogeográfiai változatossága és a számok a paleontológiában.
(Ib. p. 320—326.)

56. „ A Nógrád—gömöri bazaltvulkánok. (Az Ifjúság és Élet kiadványa, p. 1—29.)
(„Felvidéki" álnév alatt jelent ez meg.) (Ugyanez részletekben a lap 1930/31.
és 1931/32. évfolyamaiban folytatásokban.)

57. „ Lörenthey — Be rien: Die foss. Decapoden dér ung. Lander c. mun-
kájáról. (F. K- LX. p. 134— 135.) Ugyanaz németül. (Ib. p. 243—244.)

58. „ Drevermann: „Dér Sinn dér Museen" c. munkájáról. (F. K. LX. p.
135— 136.) Ugyanaz németünk (Ib. p. 244—245.)

59. „ Zs i v n y V.: A XV. geol. Kongresszus. (F. K. p. 138— 139.)

60. 1931. A Magyar Középhegység ÉK-i részének Oligccén—Miocén rétegei. II

Miocén. (Annál. Mus. Nat. Hung. XXVII. p. 159—236.) (Mit deutschem Auszug.)

61. „ Hrusit^ky H. Telegdi Roth K-, Vadász E. és S eh r ét e r Z.

munkáinak ismertetése. (Geografica Hungarica II. p. 22—24.)

62. „ Természetvédelmi feladataink a geológia terén. (F K. LXI. p. 103— 108.)

(Mit kurzem deutschen Auszug.)
63. 1932. Arányosság a Természettudományi Múzeumban. (Debreceni Szemle. V. p.

365—373.)
64. „ Az „Eggenburgi Medence". (Földgömb. III. p. 231—234.)

65. . A legújabb összefoglaló foraminifera-munkák. (F. K- LXII. p. 145—146.)
66. 1933. A jobbágyi mammut-temet. (Ifjúság és Élet. X. p. 59—60.)

67. „ Homokba temetett hegyek a pesti o'dalon. (Ib. p. 197— 199, és 242—243.)

68. „ E. Cheri eviére: A szurdokpüspöki kastély alatt lev, új f. miocén lelhely
diatomáceái. (Meghatározási eredmények ismertetése.) (F. K. LXII II. p.

216—219.)
69. 1934. Die geol. Verháltnisse des mittleren Ipoly-Tales. (Jahresberieht d. Ung. GeoL

Anst. p. 115—136.)
70. „ Hont és Nógrád megyék geológiája. (Magyar Vármegyék XVI. p. 9—50.)

71. „ Az Ipolyvölgy hidVológiai viszonyai. I. Paleogeológiaj viszonyok. (Hidrológiai

Közlemények. XIV. p. 43—61.)

Beitráge zr Kentniss dér Hidrologie des Ipoly-Tales. I. Die geomorpholog.
und paleohydrographischen Verháltnisse. (Ib. p. 62—82.)

72. 1935. A magyar földtani kutatás tényezi és mai munkájuk. (Debreceni Szemle.

IX. p. 141—150.)
73. „ Hogyan felelhetnek meg kisebb vidéki múzeumaink igazi r endeltetésüknek.

(Debreceni Szemle. IX. p. 246—260.)

74. „ Hollók. (Ifjúság és Élet. XI. p. 40—44.)
75. „ Budapest környékének helvétien rétegei. Die helvetischen Schichfen dér Umge-

bung von Budapest. (F. K. LXV. p. 163— 182.)

76. 1936. Gábor R.: Az egri f. oligocén újabb Gasteropodái c. munkája revíziója.

(Annales Mus. Nat. Hung. XXX. p. 1—9 + 1 tábla.)

77. „ Az egri fels chattien Mollusca-faunája. — Die Molluskenfauna des oberen

Chaltiens von Eger, in Ungarn. (Annál. Mus. N. Hung. XXX. p. 53— 115 -L

+ 2 tábl.)

78. „ Vadász E.: „A Mecsekhegység geológiája". (Debreceni Szemle. X. p.

152—153.)
79. „ Borostyánkiéin Óbudán. (Földtani Értesít I. p. 132.)

80. 1937. Hazánk kosteji sfaunája — a világ leggazdagabb földtörténeti okmánytára.

(Földt. Ért. II. p. 37—44.)
81. „ A honti szakadék. — Die Sehlucht von Hont, im N. Börzsöny- Gebirge. (F. K-

LXVIII. p. 172—174.)
82. Üj cseviceforrások az ÉNy-i Mátraszélen. (Földt. Ért. II. p. 129— 131.)

83. „ A Börzsöny svulkáni kráterei között. (Ifjúság és Élet. XIII. p. 63—65.)

84. „ Hoffer A.: „A Szerencsi szigethegység földtani viszonyai" c. munkája.
(Debreceni Szemle. XI. p. 307—308.)

85. „ Tas nádi Kubacska A.: A „Nopcsa F. élete" c. munkája. (Ib. p.

308—309.)
86. „ Mátraszls hidrológiai viszonyai. (Hidr. Közi. XVII. p. 36—41.)

Die hídról. Verháltnisse von Mátraszls in Ungarn. (Ib. p. 42—45.)
87. 1938. A magvar föld utolsó, igazi stengerének nyomain. (Ifjúság és Élet. XII. p.

164— 167.)
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88. 1938.

89. „
90.

91.

92. „

93. „

94. 1939.

95. 1940.

96.

97.

98.

99. „

100. 1941.

101 .

102 .

103. „

104.

105. 1942.

106.

107.

108.

J09. „

111. 1943.

112 .

113. 1947.

Ikerképzdés a kostéji Lithonhyllia striatopunctata nov. sp.-en. — Intercaiv'

cinale Zwillingsbildung an cf. Lithophyllia striatopunctata n. sp. aus Mittel-

Miocén von Kostej. (F. K. XXXV11I. 214—217.)
Az ÉK-i Börzsönybázis. (Ifjúság és Élet XIV. p. 352—355.)

üj cseviceforrás támadt az Ipolyvölgyben. (Földt. Ért. III. p. 51.)

Gaál I.: „Az egriekkel azonos harmadkorú puhatestek Balassagyarmaton
és az Ohgocén-kérdés“ c. munkájához. (Debreceni Szemle. XII. p. 54—56.)

Mit kapott vissza magyar geológiánk a felvidéki részlettel. I. A Dunától a

Rimavölgyig. (Földt. Ért. III. p. 101— 106.)

Maros Imre emlékezete. — Die Erinnerungen I. Maros (Hidr. Köz!.
XVIII. p. 5—8.)
A kiscelli anyag molluscafaunája. I. Lamel'.ibranchiata. (Mit deutschem Aus-
zug.) (Annales Mus. N. Hung. XXXIIII. p. 1—80 + 2 tábla.

A kiscelli agyag molluscafaunája. II. Loricata, Scaphopoda, Gasteropoda.
(Annál. Mus. N. Hung. XXXIII. p. 19—146.)
A középs Galgavölgy és környezetének földtani viszonyai. (Évi Jel. az
1933—35. évekrl, p. 1479— 1504.)

Das mittlere Galgatal. (Ib. 1504— 1510.)

Adatok a visegrádi Dunaszoros terraszképzdményeinek geológiai ismeretéhez,

(Ib. 1523—1541.)
Beitráge zr geol. Kentniss dér Terrasbildungen dér Visegráder Donauenge.
(Ib. p. 1543—1563.)
A Cserhát-hegység földtani viszonyai. — Das Cserhát-Gebirge. (Magyar Tájak
Földt. Leírása. III. p. 1—283 — geológiai térkép és 20 szelvény.)

Vadász E. „Kszénföldtani tanulmányok" c. munkája. (Debreceni Szemle.
XV. p. 169—171.)
Vitális István. (Földt. Ért. VI. p. 98—99.)

Paleogeographische Kartenskizzen als Beitrag zr Kentniss dér Entwieklungs-
geschichte de6 Tertiars in Ungarn, Paleogeográfjai térképvázlatok Magyar-
ország harmadkori fejldéstörténetéhez. (Annál. Mus. Nat. Hung. XXXIV.
p. 22—29.)
Gombocz E.: „A Magy. Természettudományi Társulat története 1841— 1941

közt" c. munkája. (Magyar Könyvszemle. LXV. p. 296—298.)

A Földtani Intézet 1933—35-rl szóló jelentései. (F. K. XXXI. p. 291—292.)

-A Dunabalparti hegyrögök környezetének földtani viszonyai. (Évi Jel. az
1936—38. évekrl, p. 473—501.)
A Börzsöny ÉK-i lábának földtani viszonyai. (Ib. p. 503—509.)

Die geol. Verhaltnisse des zwischen den Börzsöny- und Cserhát-Gebirgen
liegenden Gebietes. (Ib. p. 521—530.)

Adatok az É-i és Középs-Cserhát geológiai felépítéséhez. (Ib. p. 531-—554.)

Hozzászólás Strausz L.: A Magyar medencerendszer neogénjére vonatkozó
nevek egységesítése c. eladásához. (M. Földt. Int. 1942-i jelentésének 4. sz.

függeléke, p. 40—41.)

Hozzászólás a Strausz L. és Kr'etzoi M. közt lev felfogásbeli kontrover-
siához. (Földt. Int. 1942-i Jelentésének 6. sz. függ. p. 43.)

Felsoligocén sztratigráfiánk problémái. (F. K. LXXIII. p. 87— 134 + 1 t.)

Geológiai képzdményeink racionális beosztása és nomenclaturája. (Tiszia,

VI. p. 109— 1 19 + táblázat, rövid német kivonatta'.)

Lignitjeink. (Népszer Földtani Értesít. I. p. 15— 17.)



ÉRTEKEZÉSEK

A MULLIT-SZERKEZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI
ÉRTELMEZÉSÉRL

S z t r ó k a y Kálmán Imre.

(I táblával.)

I.

A mu Ilit kristályszerkezete hosszú id ó£a foglalkoztatja a kutatókat. A kér-

désnek igen b irodalma van, azonban a helyes megoldás tekintetében még ma is

bizonytalanságok tapasztalhatók.

Valójában a probléma még a múlt század második felében merült fel, amikor
elször kezdtek kerámiai termékeket polarizációs mikroszkóppal vizsgálni. Megfi-
gyelték azt, hogy bizonyos hfokon kiégetett Al-szilikátos kzetkeverékekben finom-

kristályos képlet j^Jenik meg, mely apró-ts halmazokban, avagy szövedék formá-

jában mutatkozik és amelynek megjelenése s fejlettségi foka egyenes összefüggésben
van a kerámiai termény minségével. A kristály alaki és fénytani sajátságai alapján

a rombos-rendszerbe tartozik, vegyi összetételére nézve pedig tiszta alumíniumszili-

kátból áll. Egész viselkedésében igen hasonlít a természetes szillimanithoz, s ezért

jó ideig a kutatók szillimanitnak is tartották, azzal a megjegyzéssel, hogy törés-

mutatója^ következetesen mindig kisebb a szillimaniténál, ugyanígy a srség-
értékben is kifejezett csökkenés mutatkozik. Hasonlóképpen a vegyelemzések is meg-
egyeztek abban, hogy az Al 203-tartalom némileg ingadozó, de mindig több, az Si0 2

-

mennyisége pedig kevesebb mint a természetes szillimanitban:

« fi •/ D A1
20 3% Si0.

2%

szillimanit ....

i

1.657 1 .658 1,667 3,24 62,9 37,1

kerám. szilikát 1,638 1,642 1,654 3,15 71.8 28,2

A kutatók megfigyelése megegyezett abban is, hogy a tzálló készítmények eme
kristályos szövedéke mindig egy kisebb (1,53) fénytörés, üvegszeren amorf
anyagba ágyazódik, melynek összetételében viszont az Si0 2

-tartalom van túlsúlyban.

Fontos lépést jelentett az, hogy 1922-ben ugyanezt a kristályos Al-szilikátot

természetes formában is megtalálták.. A nyugat-skóciai Mull-szigetén a harmadkori
dolerites kzetek agyagzárványai szegélyén anortit. hipersztén és korund társasá-

gában egy finom-ts, rombos optikájú ásvány is jelentkezett, melyet kezdetben szin-

tén szillimanitnak tartottak. A gondosabb vizsgálat azonban itt is k :

derítette, hogy
a fénytörésmutatók mindhárom irányban szintúgy kisebbek és a vegyi összetételben

megint közel 70% az AECVtartalom s így a formulája sokkal inkább a 3A] 20 3
.2S’02

-

nek felelne meg, mintsem a szillimanit Al 203:Si02 = 1 : 1 arányának.

Ennek a megismerésnek idejére esik a „tiszta*
1

Al-sz'likát rendszerek kísérleti

kivizsgálása. E téren különösen N. L. Bowen és /. W. Grieg (2.) munkáját

kell kiemelnünk. Az AI2O3 és Si02 kétkomponens rendszer fázisegyensúly-viszo-

nyairól nyert eredményeiket az alábbi diagramm foglalja össze:
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A vizsgálathoz kiindulásul természetes szillimanitot vagy tiszta AI2O3 és Si0 2

különböz arányú keverékét használták. A diagrammból jól kiolvasható, hogy a

rendszerben tulajdonképpen egy állandóbb kristályos képlet van: a 3Alo0 3 .2Si02

összetétellel jelzett fázis, mely minden olvadékból 1545° és 1810° között eláll; 1810°

felett inkongruensen szétesik kristályos korundra és szilikátolvadékra. Folyékony

fázisa a rendszernek lényegében szintén csak egy van: az Si02-ben igen gazdag
szilikátüveg. Amikor a próbához növekv mennyiség timföldet adunk, meg lehet

figyelni ennek az izotróp üvegnek a kevesbbedését és mellette, illetleg vele egyen-

súlyban a 3 : 2 = AI2O3 : Si0 2 arányú kr'stá lyfázis gyarapodását; továbbá azt, hogy
a korund keletkezése viszont e kristályfázis apadását vonja maga után. Lényeges az,

hogy a szillimanit molekulának megfelel kristály sohasem jön létre, bármily ará-

nyú összetételbl indulunk is ki. E helyett mindig 3 : 2 arányú kristályfázis alakul

ki, vegyesen az amorf szilikátiiveggel, mely utóbbi mintegy egyensúlyttartó, beágyazó
anyag szerepel.

Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy itt egy sajátos Al-szilikát-forma stabilis jel-

legével kell számolni, Bmén és Grieg a Mull-szigeti elfordulás anyagát
újból alaposan átvizsgálta. Az eredmény az volt, hogy a természetes szilikát a fenti

rendszer kristályfázisával azonos. így nyerte most már ez a fázis a természetes lel-
hely után a m u 1 1 i t nevet és így került mind elméleti, mind gyakorlati téren az
érdekldés középpontjába.

Elssorban a mullit rácsrendje és a szillimanittal való rokonságának tisztá-

zása foglalkoztatta a kutatókat. Hosszú idn keresztül a nehézséget az okozta, hogy
a röntgenvizsgálatok során sem a porfelvételek, sem a forgó-kristályos, sem pedig

a L a u-e - diagrammok nem árultak el jól értelmezhet különbséget. A bizonytalan-

ságokból eredleg külön elnevezések, st sajátos elméletek születtek. Végül is, több
kutatóval egybehangzóan H. Mark és P. Rosbaud (3.) megcáfolhatatlanul
kifejtette azt. hogy mindkét szilikátnak, t. i. a mullitnak és szillimanitnak, azonos
térrácsa lehet csak, mivel a két rácsrendben messzemenen megegyez sajátságok
jelentkeznek.

Mindezzel azonban a kérdés korántsem nvert megoldást azért, mert nem
tisztázódott sem a mullitban lév Al 203-többlet elhelyezkedése, sempedig az, hogy
adott körülmények között mért éppen a mullitszerkezet alakul ki és nem az ismert

természetes Al-szilikátok bármelyike. Szerencsés kézzel és korszer szemlélettel nyúlt

ekkor a kérdéshez W. H. Tay.lor (5., 6.) Szerkezeti vizsgálata'nak egyik eredmé-
nye szintén az volt, hogy a mullitszerkezet feltnen megegyezik a szillimanitéval.

A különbséget, illetleg a sztöchiometriai eltérés okát ped :

g a Si-iónok egy részének

Földtani Közlöny.
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Al-mal való helyettesítésében jelölte meg. Az alapgondolat fontossága és gyakorlati
j

jelentsége miatt röviden át kell tekintenünk a természetes Al-szilikátok rácsszerke-

zetének egy-két sajátságát.

II.

Mint ismeretes, három természetes aluminiumszilikát-módosulatról van tudo-

másunk. Mindhárom sajátos feltételek közt keletkezik s uralkodólag a metamorf-kze-
tek elegyrészeként jelenik meg. Kristálykémiailag a három (andaluzit—szillimanit—

disztén) módosulat közül közönséges viszonyok közt csak egy lehet stabilis. Azon-

ban a másik kettnek átalakulási sebessége rendkívül csekély, ezért ezek is, mint

„befagyott módosulatok
11

,
állandóknak tekinthetk. A három rácsszerkezetet egymás-

sal összehasonlítva kiderül, hogy a szoros rokonságon belül a különbségek csakis- >

az Al-iónok egyrészének koordinációs viszonyaiban jelentkeznek. A három AUSiCX-
szerkezet mindegyikének elemi cellájában 4 mol-nyi ión van és az Al-iónok felét

hatos koordinációval hat oxigén veszi körül kissé deformált oktaéder alakjában.

Ezek a szerkezeti oktaéderek éleikkel kapcsolódva, mindig a c-tengellyel párhuzamo-

san, lánc-szeren sorakoznak s a szerkezet alapvázát alkotják. (2. ábra.)

O-ÓO

o CX>C
OOC O O
O OÁO

QO
PISZTEN

0KTAEDE& LÁNC

2. ábra. Az alumíniumszilikát módosulatok uktaéderes váz-építménye c-tengelyre merle-

ges vetületben. Jobb alsó rajz az AlOo-lánc oldalnézetét tünteti fel. (T a y l o r után.)

A disztén rácsában az Al-iónok másik részlegét ugyancsak hatos oxigénszomszédság

veszi körül. Az andaluzitban ez az Al-csoport a rendkívül ritka 5-ös oxigén-koordiná-

cióval illeszkedik és szerkezete határozott átmenetet jelez az elbbi disztén és a har>-

madik változat, a szillimanit között (fi.). A szillimanit alapvázát szintén 6-os környe-

zet AlOe-láncok alkotják, de itt a közbüls térben köt-, i 1 1- szilárdító-csoportokkent
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tetraéderesen koordinált AIO 4 és SiOj-képletek szabályszeren váltakozva, ugyan-

csak láncformában sorakoznak. (3. ábra.) Éppen ezért újabban az els két szerkeze-

tet a nezo-szilikátok csoportjába sorolták, míg a szillimanit az ino-szilikátok egyik

típusát képviseli. (15.)

SZILLIMANIT

3. ábra. A teljes sz'llimanit-szerkezet vetületi ábrázolásban

Kétségtelen, hogy a három rácsmodifikáció közül a legszabályszerbb rende-

zettséget s egyben legszilárdabb kötésformát a szillimanit-szerkezet nyújtja. Ez egy-

úttal stabilitásának kérdését is megvilágítja s rámutat arra ,hogv miért kell ter-

mikus hatásra a szillimanit-szerkezetnek legkésbb felbomlania. U- i. e módosulatok

hevítés alkalmával a következképpen viselkednek (10, 13.):

disztén 1350°-on

andaluzit 1390°-on

szillimanit 1580°-on alakul át. Lényeges azonban, hogy a feltüntetett

hhatároknál nem egyszer elfolyósodás jön létre, hanem nvndhárom anyag pon-

tosan ugyanúgy viselkedik, mint ahogy azt a fentebb ismertetett kétkomponens
rendszer szabályszerségei elírják. Vagyis valamennyi szerkezet szétesik szilli-

manit-szer mullitra és szilikátüvegre. Tehát lényegében sajátos jelleg átépítödés-

rl van szó, ahol a kovasavtartalom csak részben mobilizálódik s így az adott rács-

rendi feltételek követelik meg, hogy az újabb Al-szilikát kialakulásakor olyan szerke-

zet jöjjön létre, mely a természetes kristály legstabilisabb formájához áll közel.

v
III.

Visszatérve mármost arra a kérdésre, hogy Taylor miként látta megold-

hatónak az átalakulást a jól definiált sziiliman't-szerkezetbl a mullitba: az Al-iónok

behelyettesítésénél a szerkezettan szigorú elméleti követelményeihez igazodott,

vagyis ahhoz, hogy minden geometriailag meghatározott rácspontot egy bizonyos

*
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atom, ül. ión töltsön be. Magyarázatképpen a földpátok akkor már jólismert példá-

jához fordult, ahol a tetraéderes állványzatban a Si-iónok egy részét Al-ión helyette-

síti. Ez a megoldás elfogadhatónak látszik, azonban a felmerül további kérdések-

nek csak egy részére tud feleletet adni. Azt jól tudjuk u. i., hogy iaz Al+3-iónnak
majdnem ugyanakkora a térigénye (iónrádiusza) és közel azonos a koordinác :ós

készsége mint a Si+ 4-nak, st az iónrefrakciója is alig tér el a Si-étól. Tehát meg
tudjuk magyarázni, hogy miért nem okoz az Al-nak részleges behelyettesítése jól

észlelhet különbséget a röntgenogrammokon. Másszóval az a csekély torzulás,

mely a behelyettesítéskor a tetraéderalakon eláll, kevés ahhoz, hogy a diagrammot
jól kivehetleg módosítsa és ez az oka annak, hogy csak egy-két gondosabb és

tapasztalt kutatónak sikerült az összehasonlító felvételeken némi bizonytalan elté-

rést tapasztalnia (12. 14.).

De magyarázni tudjuk azt is, hogy miért lehet az optikai állandók segítségé-

vel egyszerbben és sokkal biztosabban célhoz jutni: mert a mullitba belépett AIO4-
csoportok kisebb elektromos töltést képviselnek s ez a fénytörésben általános csökke-

nést idéz el. Vagyis az optikai állandók sokkal érzékenyebben reagálnak a behelyet-

tesítésre mint a röntgenogrammok. Minthogy a molrefrakció egyenes összefüggés-

ben van az anyag srségével, hasonló okból a srségérték-csökkenés (lásd elbb
229. old.) is mindenkor biztosabb kifejezje a mullitszerkezetnek, mint a rönt-

gen-elemzés.

Mindezek után azonban a feladatnak az a része, hogy a két azonos kristály-

szerkezet kémiai összetételét megfelel módon összehangoljuk, a földpát példájára

való utalással nem nyerhet kielégít megoldást. Elssorban azért, mert a szerkezei-

ben másodrend kation nem szerepel, tehát itt nem lehet a behelyettesítést diadoch
elempárral semlegesíteni. Másszóval a Si-nak Al-mal való szubsztitúciója tcltéscsck-

kenést jelent s így a rács elektrosztatikailag csak akkor lesz semleges, ha megfelel
számú negatív töltés a rácsból kilép. Erre nézve a következ egyszer rácsszerkezeti

elgondolás nyújt felvilágosítást (5.). Vegyük a 4 mólos szillimanit-cella helyett ennek

négyszeresét, akkor ez az együttes 32 A1-, 16 Si- és 80 O-iónt foglal magában.
Amikor a mullitösszetételnek megfelelen minden cella 4 Si-iónjából egyet A1 helyet-

tesít, az összegformula ekként módosul: 36 Al, 12 Si és 80 O. Azonban a rács így

nem neutrális, mert: 108 + 48 < 160 (= 156), tehát néggyel több a negatív töltés

vagyis két O-ión feleslegessé válik, ami cellánként egy fél oxigénión felesleget jelent.

Bizonyosan innen ered az a szokatlan formula, mellyel egyes késbbi szerzk (15.)

a szerkezetet érzékeltetik: Al 4 [Al 4 (AISÍ3) 0 19 .
~ 0,0Hj . Ez úgy áll el, hogy a négy

Al [SÍO5] -molekulát tartalmazó szillirhanitcella helyett az egy mólos (megnégyszere-
zett) és behelyettesített egységet veszik s így a 39 vegyértéket képvisel kationok

mellé 19-j- oxigént rendelnek, st a szilikátokban gyakori OH-t is felveszik, mint

az egy fölös vegyérték lekötésére -alkalmas elméleti lehetséget. Ha azonban ezt a

szokatlan formulázást el akarjuk kerülni, úgy — tisztára elméleti elgondolás alap-

ján — meg lehet kettzni a cellát s így a következ képlethez juthatunk:

Al 8 f
A1s (A12Sí6) 039 ]

.

Mindezzel azonban a kérdés megoldásának csak a megközelítésérl lehet szó
s korántsem annak megnyugtató lezárásáról. Ha ugyanis a szillimanit-szerkezeter

tökéletesnek fogadjuk el, a mullitban bizonyos tökéletlenségek mutatkoznak. A pro-

blémára W. Eltel (12.) hívta fei elször a figyelmet. Ha az érvelését kiegészít-

jük és azt saját vizsgálataink során szerzett tapasztalatokkal összekapcsoljuk, úgy a

fenti megoldás reálisabb érték módosítására van szükség.

Mindenekeltt figyelemre méltó az, hogy az Al-többlet behelyezkedése önálló

interferenciákat nem tud elidézni. E helyett az tapasztalható, hogy a forgó-kristály-

felvételeken a szillimanit-diagramm köztes rétegei nem mutatkoznak kell határo-

zottsággal, viszont sohasem hiányzanak teljesen. Bár mindkét diagramm jól

indexelhet s így az említett, állandó bizonytalanság csakis szórt (diffúz) sugár-

zásból eredhet, ami a mullit szubsztituciós rácshibáira, szabálytalanságaira enged

következtetni.
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Mindez azt bizonyítja, hogy a behelyettesítésnek szabálytalan eloszlásban kell

történnie, mert ha rendezett (kötött) szubsztitúció menne végbe, akkor nemcsak bizo-

nyos új interferenciák jelentkeznének, hanem ez megmutatkoznék a rács szabályszer

megnagyobbodásában is. Másszóval a mullitnak következetesen a szillimanitrács

ú. n. „felsbb szerkezetedként (Überstruktur) kellene megjelennie, ami a rácsállan-

dók megnövekedésében vagy megsokszorozódásában jutna kifejezésre. L helyett meg-

állapítást nyert, hogy a mullitnál semmiesetre sem kell nagyobb cellát felvenni, st
a kiértékelt rácsállandók közt nagyfokú — a hibahatárokon belüli — egyezést talá-

lunk: szillimanit ao = 7.43,bo = 7.58,Co = 5.74,; mullit ao = 7.48,bo
= 7.61,

c

0 = 5.74.

(Nem érinti a felsbb szerkezet, ill. rácsdimenziók kérdését az a meggondolás, amit

fentebb az újszer formula ~ oxigéniónjának eltüntetése céljából említettünk,

ami kor is a co megkétszerezése tisztára csak elméleti lépést jelent és didaktikai célt

szolgál.) Másoldalról pedig a rendezett behelyettesítéssel esetleg torzulás, alacso-

nyabb szimmetria is jelentkezhetnék. De ennek nyoma sem tapasztalható, mert mind-
két szilikát rombos-pszeudotetragonális szimmetriát árul el s legjobban a

P n ma - D „h
tércsoporthoz áll közel.

Kapcsoljuk végül mindezekhez azt a lényeges megismerést is, hogy a mull t-

vegyelemzésekben a timföldtartalom nem mindig egyezik meg a 3AUO 3 .2SÍO 2 össze-

tételének megfelel 71,8% AUO3 értékkel. Tehát azok a kutatók, akik csakis a szer-

kezeti felépítést igyekeztek tisztázni, ezzel a fontos körülménnyel nem számoltak és

az összetételt rögzítettnek fogadták el. Pedig már az els idkbl nyoma van annak,
hogy egyes kutatók, így pl. Vernadszkij (14.) is, változó értékeket1 kaptak 6

ezért különféle, 11 : 8; 4:3, stb. arányok számításával próbálták az akkor még isme-

retlen kristály összetételét érzékeltetni. Ma azonban 0. Krause és H. Wöhler
(7.), továbbá E. Postijak és /. W. Grieg (9.) vizsgálataiból véglegesen tisztá-

zottnak vehet, hogy a timföldtartalom mennyisége jelentsen ingadozik s különösen
a már igénybe vett falazatminták esetében egészen 75%-ig is emelkedhetik. A mullit-

nak ez a változó és eléggé tág határok közötti kialakulása szintén és nagyon hatá-
rozottan ellentmond a kötött szubsztitúciónak.

A felsorakoztatott érveink tehát amellett szólnak, hogy a mullitképzdés alkal-

mával az Al-behelyezkedés nem egy bizonyos helyen megy végbe, hanem szabályta-
lanul a rácsban eloszlik. Vagyis szakítanunk kell a klasszikus rácselmélet követel-

ményeivel. Az elméleti szerkettan u. i. csak tökéletes rácsokat ismer, ahol a szigo-

rúan megszabott illeszkedés miatt a rácsban hézag vagy szabálytalan behelyezkedés

nem lehet. A korszer tapasztalatok alapján ez az elv számos vonatkozásban veszí-

tett szigorúságából és az újabb irodalom már részletesen foglalkozik a fogyatékos,

illetleg szabálytalanul rendezett rácsokkal. (11.)

Röviden tehát a tökéletesnek mondható szillimanit-szerkezettel szemben, a

mullitrácsban bizonyos rendezetlenséget kell felvennünk, amit az Al 3-kation izo-

morf behelyezkedésének statisztikus eloszlása von maga után. Ez pedig azt jelenti,

hogy az ilyen szerkezetekben a kation-anion arány csak közelítleg felel meg a töl-

tésszámnak és gyakran, miként ez több szilikátnál, aluminátnál, fképpen pedig ötvö-

zetnél tapasztalható, a sztöchiometriailag szinte elfogadhatatlan összetételek rács-

szerkezetileg mégis kielégíten definiálhatók.

Amikor a mullit termikus viselkedését ebben a beállításban mérlegeljük, tekintetbe

kell vennünk, hogy a tökéletlen rácsok ú. n. átmeneti képletként viselkednek, melyek-

ben a statisztikus rendezetlenség enyhe fokától, a szabálytalan ponthelyezkedéseken

át, az ersebben szétbontott st széteset atomhalmazokig minden fokozat elállhat.

Mivel esetünkben a szilikátokra jellemz stabilis oxigénion rácsrendet az A10 6
-

csoporíok láncváza biztosítja, a rácsépítménynek csak egy részlege, t. i. az oktaéde-

res láncolat közötti tere viselkedik rendezetlenül, aminek alapján a mullit-iszerkezet

— adott hfokhatárok közt — úgy tekinthet, mint a rácsfellazulás köz-

büls fokozata. De ez másként úgy is mondható, hogy átmeneti formát
képvisel a tökéletes szillimanit-szerkezet és részleges olvadékállapot között.
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IV.

A fenti értelmezéssel látszólag ellentétbe kerülünk az eddig vallott gyakorlati

felfogással, mely szerint a kerámiai terményekben megjelen mullit az egyetlen sta-

bilis kristályfázis. Az ellentmondás azonban könnyen kiküszöbölhet, ha az említett

megismerések figyelembe vételével és megfelel kristálykémiai szemlélettel vizsgál-

juk az összefüggéseket.

Amikor samot-keverékeket állítunk össze, akkor olyan durva diszperz rend-

szert létesítünk, mely lényegileg két f összetevbl áll: a szilárdabb kzetrlemény-
bl és a képlékeny agyagból. Ez utóbbi a rendszerben a diszperziós közeget képvi-

seli. Mindkét részleg uralkodólag Al-szilikátokból áll, melyek természetesen egyéb
„szennyez" alkatrészeket, fleg fémoxidokat is tartalmaznak.

A kiégetés során lezajló, nagyrészt szilárdfázisú reakciók menete a keverék

összetételétl, a keverés .módjától, az égetés hfokától, ennek idtartamától és a

szemcsemérettl függ (13, 16.) Alapjában véve ketts célt kell elérni: a jelenlév
szilikátok disszociációját, illetleg a kovasav és fémoxidok egymásrahatását és az
olyannyira fontos — stabilisnak mondott — mullitfázis kialakítását. A keletkezett

egyensúlyviszonyokkal elérhet az, amit az alkalmazásban tzálló viselkedésnek

hívnak: a bélelés vagy falazat az égetési hfoknál jóval nagyobb hmérsékleten is

tartósan szilárd, formaálló marad és a kemencetér salakja nem támadja meg. E köve-
telményeknek a samot túlnyomórészt a mullitosodásra való hajlamossága, ill. a

mullitfázis kialakulásának mértéke szerint felelhet meg.
A kristályszerkezeti viszonyoknak gyakorlati oldalról való értelmezése céljá-

ból újból utalnunk kell a 230. oldalon közölt Bowen— Grieg-diagrammra. Ebbl
kiderül, hogy a tzálló tégla fként olyan hfokhatárok közt
vanigénybevéve, mely éppen a mullit -j- olvadéka egyen-
súlymezejével esik egybe. Ahol tehát a kristályfázis a környezeti olvadé-

kával reverzibilis egyensúlyban van. Másszóval mérlegszer játék alakul ki és a

rugalmas szilikátolvadékba ágyazott mu Hittük szövedéke biztosítja az anyag szi-

lárdságát, formaállását.

Mindez azonban csak meghatározott ideig tarthat. U. i. a tzálló falazat egy
id múlva zsugorodik, lágyul, széiomlik: azaz tönkremegy, vagyis az elbb említett

folyamatba bizonyos irreverzibilitás vegyül. T. i. az egyensúly mindinkább a dia-

gramm jobboldala felé tolódik el s anélkül, hogy a kritikus 181CP-os szétesési határt

elértük volna, a mullit anyaga mégis inkongruenciának esik áldozatul.

üj értelmezésünknek megfelelen ez a jelenség kifejez bizonyítéka annak,
anrt a mulüt-szerkezetrl elbbiekben részleteztünk. Látszólagos stabilitása nem más,
mint olyan hosszan elhúzódó átmeneti fázis szereplése, melyben rendezetlen behe-

Ivezkedéssel az Al-térfoglalásnak határozottan elrehaladó tendenciája van. Ami-
kor a termikus igénybevétel során a behelyettesítés
eléri a rácstolernacia széls határát, a szerkezet A104

-

é s A!O f,-os csoportjai az igen tömött és' valóban stabilis
«- korund szerkezetté rendezdnek át. A samot szövetében a korund

elször kisebb helyi szigetek, illetleg szemcsés halmazok formájában jelenik meg,

miként a mellékelt kép azt szemlélteti (I .tábla, 1. kép), majd mind tovább terjesz-

kedik, végül a készítmény szövete jelentsen átalakul, amikoris a szemcsés korund
tömeges jelenléte, ennek kedveztlenebb viselkedés üvegkörnyezete s a vele kap-

csolatos szilikát-reakciók miatt a tzálló tégla minsége leromlik, a falazat „el-

öregszik".

V.

A mullitosodás, majd korundkeletkezés folyamatát olyan tényezk segíthetik

el, ill. gyorsíthatják meg, melyeknek szerepét azeltt nem állt módunkban kellleg
tisztázni. Ezek a tényezk a rendszerben szinte mindig jelenlév fémoxidok.
Az idegen fémoxidok (NaoO, K2O, CaO, MgO, FeO) különféle szilikát-kötésben pl.

földpátok, augit-amfibol és egyéb elegyrészek formájában kerülnek a kzetkeverékbe.
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Számos tapasztalati adat van arra nézve, hogy adott rendszerben és hfokon milyen

és mennyi a legelnyösebb fémoxidtartalom és hogy a termikus reakciókban a mullit-

képzdés ütemére milyen fémoxidok hatnak serkentleg. Éppen ezért a gyakorlati

irodalom e fémoxidokat összefoglalóan „mineralizátoroknak“ vagy „krisztallizátorok-

nak“ hívja.

Ez a serkent hatás az Al-szilikátos keverékekben csak bizonyos határig ked-

vez, ezen felül már túlérleli a folyamatot és a termény minségét nagyon leront-

hatja.

A samottermények vizsgálatakor V. Skola (12.) kimutatta, hogy a midiit

bvebb mennyiség alkáliák és földalkáliák jelenlétében könnyen korundra és szili-

kátolvadékra esik széjjel. A kísérlet szerint a folyamat jóval a teoretikus hfok alatt,

már 1400— 1500° között létrejön. E jelenség értelmezése tehát fenti felfogásunk

szerint az, hogy az alkálifémek itt egyrészt a mullit ágyát alkotó szilikátolvadékkal

reakcióba lépnek s ezzel a kristályfázis egyensúlyát zavarják meg, aminek kiegyen-

lítésére további mullitképzdés válik szükségessé. Másrészt az aktív térerhatású és

kis rádiuszu Na-, Ca-iónok könnyen benyomulnak a tökéletlen és fölös oxigéniónok-

kal jellemzett szerkezetbe s ezzel méginkább szabálytalanná válik a rács s így a

további Al-behelyezkedés mégjobban meggyorsul. Ez kezdetben serkentleg hat a

mullitképzdésre, azonban kell Al-felszaporodás, ill. behelyettesítés után, a szükséges

hfok elérése nélkül, bekövetkezik az anyag átrendezdése, az inkongruencia.

Ez volna tehát — egyebek mellett — a kristálykémiai oka egyes fémoxidok ú. n.

katalizáló hatásának, a korai mullitosodás, majd korundképzdés bekövetkezésének

és sokszor a tzálló termény váratlan elöregedésének

Ugyancsak a samotkutatás (C. Koeppel, 13.) mutatta ki azt, hogy a szili-

kátokkal bevitt, majd termikus disszociációval 'felszabadult fémoxidok reakcióképes-

sége az oxidszámtól függ. A megállapítás az volt, hogy a bázikus, tehát kisebb

O-számú (oxidul) oxidok a szilikátrendszer „viszkozitását" csökkentik, tehát serken-

tleg hatnak, míg a savanyú oxidok (szeszkvi-oxidok) növelik a viszkozitást s ezért

fékezik a reakciókat. Az oxidszámra vonatkozó megállapítást a gyakorlati tapaszta-

latokkal egybehangzóan, helyesnek kell elfogadnunk, azonban a belle vont követ-

keztetés, a fenti kristálykémiai vizsgálódás alapján, lényeges módosításra szr'.
Kihangsúlyoztuk, hogy a mullitszerkezetben az Al-behelyezkedés oxgénfelesleget idéz

el. Ha csak a kötött, T ylor-íéle behelyettesítést vesszük, akkor is 4-es cellánként

két oxigén-ión felesleggel kell számolni; az újabb, statisztikus és folyamatos behe-

lyettesítésekor még többel is. Nyilvánvaló tehát, hogy a mullit olyan környe-
zetben tud kifejldni, mely oxigén felvételére hajlamos,
azaz kisebb O- szám át növelheti, oxidálódni tud s ez ser-

kentleg hat a fázis kialakulására. Ez az összefüggés vizsgálataink során szembe-
-szöken és gyakran jelentkezett s nagyban hozzájárult a szerkezeti kép kialakításá-

hoz. Mindenekeltt tapasztalni lehetett, hogy olyan samot-készítményben, ahol a

mullitkeletkezés még meg sem indult, mutatkoznak színes fémoxid- (fleg FeO-)
szigetek, melyeknek közvetlen környezetében sajátos és igen fejlett mullitosodás

jött létre. (I. tábla, 2. kép.) Részletesebb vizsgálatkor kiderült, hogy a zavaros-

felhs, színes ferrooxid hatására erteljes mullitképzdés indult meg, egyben a kiala-

kult kristályszövedék körül, az oxidáció eredményeképpen apró magnetit-oktaéderek

jelentek meg; a környezet kitisztult s a kép egészen átlátszóvá, jellemzen hármas
fázissá (mullit + üveg + magnetit) változott át.

Ugyancsak feltn jelenség az is, melyre régebbi kutatások nem fordítottak

figyelmet, hogy a mulllitosodás folyamatának kifejldésével egyenes arányban gáz-

buborék-képzdés is létrejön A gömbformájú gázhólyagok következetesen mindig a

mullitszigetek belsejében jelennek meg és kristályszövet ágyát - alkotó, viszkózus

üveg zárja ket körül. Kisebb hfokon égetett termékekben, a gyengén fejlett kristá-

lyosodással kisebb, elszórt buborékok mutatkoznak. Míg ugyanazon keverékbl
készült, de nagyobb hfokon kezelt mintákban a kiterjedt, jókristályos mullit-szövet-

tel arányosan, nagyobb gázkiválás tapasztalható. (I. tábla, 3. és 4. kép.) Nyilvánvaló,
hogy nem az agyagásványokból (kaolinit-, dickit-, nakritból) a h hatására eltá-



vozó hidrátvíz gzének megjelenésérl van szó, mert az említett ásványok dehidrá—
lása 400°-on megkezddik s a víztartalom jelents része már itt eltávozik; a vissza-

maradó kisebb rész 600° felett lép ki a szerkezetbl és jóval 1000° alatt, még a

metakaolin-állapot beállta eltt, teljes dehidrálás következik be. Ami pedig annak
az SiOo-ben gazdag gzfázisnak a kifejldési lehetségét illeti, mely egyes* kísérletek

szerint a tiszta szillimanit-olvadéknak 1600° fölé történt hevítésekor eláll, itt ugyan-
csak nem lehet szó a lényegesen alacsonyabb hviszonyok és az ersen heterogén
jelleg miatt.

Tehát osakis a mullitszövedék jól körülhatárolt és lezárt rendszerén belüli

gáztermékre gondolhatunk és — bár a kell ellenrzés még hiányzik — minden jel

arra vall, hogy a következetesen jelentkez gömbszerü üregeket egyedül
a mullit szerkezet semlegesítésekor felszabaduló oxigén-
gáz hozza létre.

A felimerés helyességét megersíti az is, hogy egyéb term'kus szilikát-rend-

szerekben, pl. az ipari (zöld
)
üvegolvadékokban, a homogenitást zavaró Al-sziliká-

tos üveghibák, „kövecskék“ szegélyén ugyanez a gázképzdés jelentkezik. Dönt
körülmény azonban, hogy a buborékkoszorú csakis akkor jön létre, ha a kövecs-

kék szegélyén a mullitöv is kialakult. Mu llitkiistál yok hiánya esetén a gázképzdés
is elmarad. (4. és 5. ábra.)

4. ábra. Ipari (zöld-) üvegben keletkezett Al-szilikátos góc peremén, a sugarasan álló

mulli tkristályok között, oxigéngáz buborék-koszorú képzdik. Nagyítás 30X.

5. ábra. Ugyanabban az üvegben alkaliszilikát-góc képzdésekor, illetleg a mullitfázis

hiánya esetén a buborék-képzdés is elmarad. 30X.

Az ipari üvegben jelentkez mullitgócok gyakori fellépése egyébként komoly

üveghibát jelent és lényeges selejtveszélyt rejt magában. De éppen a fentiekben tár-

gyalt szerkezeti megfontolások nyújtottak segítséget ahhoz, hogy a hazai palack-

üveggyártásunk e veszélyét kiküszöbölhessük. Egyben újabb bizonyítékot szolgáltat-

tak ahhoz, hogy kristálykénrai elgondolásunk helyes nyomon halad. Amikor sikerült

kimutatnunk, hogy a Na—Ca-szilkát-olvadékba jelents mennyiség agyagos 6*zeny-

nyezés került, mely finom gócok alakjában Al-szilikát szigetet alkot, és hogy az

Al-szilikátból mullitosodás, st korundképzdés jött létre, az orvoslás módja arány-

lag egyszervé vált.

A megoldást a következ megfigyelés segítette el: a kövecskék körül kiala-

kult képlet jellegzetes reakcióterméke a folvadék és az agyagásványok egymásra-

hatásának. A folvadék alkálitartalmának serkentésére már az alkalmazott (1200

—

1300°-os) hmérsékleten mullitosodás indult meg s a sugarasan elhelyezked kris-

tályok koszorúja, a fázisegyensúlyt b ztositó amorf-ággyal együtt, mintegy védbur-

kot hozott létre a zárvány körül. (I. tábla, 5 kép.) De a folyamatnak további fokozatai

is elálltak: a mullit mellett gyakran korundkristályok is láthatók, st már sz. amorf

olvadék fázisnak c a r n e g i e i 1 1 é (NaAlSiOJ, vagy Na-üveggé történt átváltozása

is megkezddött. Ez utóbbi stádiumban a kristályos mullit a Na-dús környezetben



egyensúlyát vesztve, a küls (perifériára) végeken részleges oldódásnak indult.

(I. tábla, 6. kép.) Tehát, ha a nyersanyag összeállításakor a nátrontartalmat fokoz-

zuk, a több alkáli adagolással ketts célt érhetünk el: /. a használt hfokon a folva-

dék hígfolyósabbá válik s ezzel a gyors anyagmozgás segíthet el; 2 . ahogy az

alkálitartalom elsegíti és serkenti a mullitképzdést, éppúgy túl is érleli azt.

Az esetleg k'fejldött gócok könnyen felodódnak, továbbá (s ez a lényegesebb) már
a reakció kezdeti fokán mindjárt Na—Al-szilikát képzdik, a termikus egyensúly

nem jön létre s így a mullitosodás, buborékkeletkezés és korundképzdés elmarad

és a kellemetlen zárvány könnyen 'felemésztdik. így is történt: a kb. 2% -kai meg-
emelt nátrontartalommal a selejtveszély elmúlt, a makacs, mullitos gócok a formá-

zás és dermedés eltt eltntek az üvegbl, illetleg gyakoriságuk közel a minimumra
csökkent s a kívánt homogenitás biztosítva volt.

Összefoglalás. A kerámiai és tzálló készítmények fontos elegyrészérl, a mui-
litról a szakirodalomban igen eltér vélemények alakultak ki. A nehézséget az
okozta, hogy a 3Al 203.2Si02-nek tartott vegyület kristályszerkezete a szigorú rács-

elméleti követelményekkel nem volt megnyugtatóig összehangolható. Azt a legújabb
vizsgálatok minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy a mullitrács felépítése a

legszorosabb rokonságban van a természetes szülimanit szerkezetével, tehát a helyes

megoldást csakis ezen a nyomon haladva, vagyis a szilTmanit-rács korszeren módo-
sított formájában kereshetjük. Másszóval a mullitot olyan szÜlimanit-szerkezetnek
kell tartanunk, melyben az SiCb-tetraéderek egy részét AlCU-csoport helyettesíti, de
rendezetlen (statisztikus) eloszlásban. Hogy ez a feltevés helyes úton halad, azt

számos saját megfigyeléssel is bizonyítani lehet s így az elméleti meggondolásokat
kiegészítve az mondható, hogy a rnullit nem más, mint átmeneti forma a stabil’s

szillimanit-szerkezet és a. nagyobb hmérsékleten kialakuló, még stabilisabb korund-
szerkezet között. A hkezeléskor lejátszódó folyamat úgv is felfogható, hogy a rács-

szerkezet átváltozása nem határozott átalakulási ponton, hanem hosszan elnyúló

termikus mez szerint megy végbe, ami megmagyarázza a mullitfázis látszólagos

stabilitását is. A folyamaton belül — néhány korábbi felfogással ellentétben — a

hézagos elegyképzdés bizonyos megnyilvánulásával is számolhatunk, amikor is

az eltér vegyérték Al-kaíion izomorf behelyettesítésének fels határa kb. a 75% -os

Al 203-tartalommal vonható meg.

Ezzel az értelmezéssel a mullitkérdés korszer megvilágítást nyer s a vele

kapcsolatos jelenségekbl nagyarázhatók. így: 1 . A laza és tökéletlen, fölös oxigén-

iónokkal jellemzett rácsszerkezetre az ersen pozitív és kis rádiuszu alkálifémek

folyamatserkent hatást gyakorolnak, ami fejlett mulüttosodást, st ,,túlérlelést“ és

esetleg korai korundosodást idéz el. 2 . Ugyanígy az oxigén felvételére hajlamos
környezet, a rács semlegesítésnél feleslegessé váló oxigén lekötésével, szintén növeli

a mullitosodást. 3 . A mullitszövedék üvegfáz ; sában állandóan jelentkez hólyagocs-

kák oxigéngáz-buboréktól származhatnak, melyet a rácsba behelyezked, kisebb

cegyérték Al'-ión szabadít fel.

Mindezek a megfigyelések nemcsak az újszer értelmezés helyességét igazol-

ják, hanem fontos segítséget és tájékoztatást is nyújtanak az ipar részérl felmerül
problémák megoldásához.
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K. M. CTpoKan

TeopeTiiieeKan 11 iipaKTimeeKan nHTepnpeTamia

CTpOeUpK MW)JIiIHTa

MlO.II.TIHT KepaMHHeCKHX npOflyKTOB CHHTaeTCH CHJIHMaHHTOBOH CTpyKTJ’pOH

b KOTopofi Si0
4
- OBbie TeTpaeAPM OTHacTH 3aMsmaioTCH rpynnaMii A10, b CTaracTii-

necKOM pacnpeAeJieHUH. CrpyKTypa MioJLAirra CAeAOBaTejibHO HBJiaeTCH nepexOAHOií

Aie*Ay CHJiJiHMaHHTOM h KOpyH/jOM. üepexoA b KOpyHA coBepraaeTCH BAOJib ajihhhoh

repMHqecKofi 30Hbi. OrcioAa bhahMán CTadHJiboocTb MioJiJiHTa. üepexOA conpOBOac

AaeTCH cAaH3íí KHCJiopoAa. 3to oScroHTe.TbCTBO npHMeHHJio am ycKopeHHH hjiii

3aMeAJieHHH npopecca nepexoAa

SUR LA STRUCTURE CRISTALLINE DE LA MULLIT E
pár K. /. S z t r ó k a y.

Selon les derniéres recherches la structure cristalline de la mullite est en

relation étroite avec celle de la sillimanite naturelle. W. H. Taylor est d’avis

'que la mullite représente une structure sillimar.itique dans laquelle une partié des

tétraédres SÍO4 est remplacée pár le groupe AIO4. Cette représentation permet
d’expliquer plusieurs propriétés de la mullite (poids spécifique, réfraction, etc.), mais
certaines propriétés et surtout l’attitude thermique de la mullite sont en contra-

diction avec une substitution ordonnée. C’est W. Eitel qui a le premier appelé

notre attention á cette question. Si nous complétons són argumentation et si nous y
joignons les résultats obtenus dans nos recherches nous arrivons á une modification

plus réelle de la solution mentionnée plus haut.

Tout d’abord une substitution ordonnée devrait avoir pour suite un change-

ment des constantes de la maille ou une diminution de la svmétrie. Mais tout au

contraire nous observons un bon accord, et une apparition constante de phénoménes
diffus sur les radiogrammes á rayon X, dönt il faut conclure á des défauts dans la

maille causés pár la substitution. Et enfin des analyses précises prouvent que dans

la mullite la quantité de AI 2O 3 varié cons
:

dérablement (68—75%). En conséquence,

au lieu d’une structure sillimanitique bien définie, nous devons admettre dans la

maille de la mullite une certaine désordonnance, causée pár la répartition stati

-

stique de la substitution isomorphique de A104 . La maille de la mullite est donc une
maille défectueuse dans laquelle le rapport cations-anions ne correspond qu’ap-

proximativement au nombre des charges. Sor. comportement thermique représente

donc une forme intermédiaire, dans laquelle l’espace entre les chatnes

AlOo est remplie successivement avec des groupes A104 ,
jusqu’a ce que la substi-

tution arrive jusqu’á la limité de tolérance. Alors la structure se transforme dans la

structure dense et stabilé du corindon-*

Cette transformation ne se fait pás en un point défini. mais selon un champs
thermique Lrtement allongé, et c’est ce qui cause la stabilité appirente de la

phase mullit’que des produits céramiques. Cette interprétation nous permet d’expli-

quer d’une faqon satisfaisante les phénoménes qui se produisent pendant l’échaufíe-

fement:
1°. Les métaux alcalins á petits ravons ioniques, possédant une forte charge

positive, exercent une influence accélérante sur la structure láche et imparfaite,

caractérisée pár des ions oxygéne en surabondance, ce qui cause une formation

avancée de mullite, et mérne une formation précoce de corindon.

2°. Comme la formation de la mullite est accompagnée de libération d’oxigéne.

une ambiance propre á capter l’oxvgéne (p. ex. du protoxvde de fér) accélére aussi

le procés.
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3°. Les vésieules qu’on observe constamment dans le voisinage des cristaux
de mullite proviennent de bulles d’oxygéne, liberé par l’ion Al+3 Se substituant
dans la maille.

Tous ces phénoménes prouvent que notre hypothése suit une bonne piste et
qu’elle peut servir d’aide á la solution de problémes présentés par l’industrie.
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TELKIBÁNYA-ALSÓKÉKED KÖRNYÉKÉNEK PETROGENEZISE

S zé ky né F ux Vilma — H er r maiin M a r g i t.

(II— III. táblával.)

Az Eperjes-Tokaji hegység cszak-déli irányban 120 km hosszúságban húzódik.

Rioüt és andezit építi fel. Déli részén (Bodrogolaszi, Bodókváralja vonalig) a
riolit uralkodik, középs részében (Ronyva patakig tart) a riolit mellett már az

andezit kerül eltérbe. Az É-i rész kizárólag andezitbl áll, a riolit teljesen hiányzik.

Délrl észak felé haladva tehát az uralkodó kzetek fokozatosan mindig
bázikusabbá válnak. A minket közelebbrl érdekl középs részt a riolites és andezi-

tes lávák váltakozása jellemzi. Els adatait e területnek Wolf, Richthofen,
Doelter és Roth S. szolgáltatták. Els összefoglaló földtani és kzettani fel-

dolgozását Szádeczky K. Gyula készítette el. Késbbi szerzk fi affér és

Pálfy részben az adatai alapján a kitörések sorrendjére a következket álla-

pították meg:

Hoffer szerint az Eperjes-Tokaji hegységben — a Szerencsi Szigethegy-

séghez hasonlóan — a vulkanizmusnak 7 ciklusát különíthetjük el:

fels mediterrán: riolit (ortoklászriolit),

„ „ : piroxénandezit,

,, ,, : riolit (ortoklászriolit),

szarmata
: piroxénandezit,

„ „ : riolit (plagioklászriolit),

,, :
piroxénandezit,

pannon : plagioklász-ortoklászriolit.

Telkibánya—AlsóRéked környékén Pálfy felfogásában a kitörési sorrend

a következ módon alakul:

fels mediterrán; piroxénandezit,

szarmata ; riolit,

„ v. pannon; amfiboltrachit,

,. „ ; amíibolandezit,

pannon
;

piroxénandezit,

A terület legidsebb képzdménye tehát Pálfy szerint a fels-mediterrán

piroxénandezit, amelyet a szarmata elején riolit tört át és lávájával nagyrészt el is

fedett. A piroxénandezit kora pontosan rögzíthet. Gönc közelében a piroxénande-

zitre ugyanis riolittufa települ, melyben S eh rété r Zoltán szarmata elejére

mutató kövületeket határozott meg. A riolit kitörését amfiboltrachit és amfibolandezit

követték, melyeket legutoljára a pannonban ismét piroxénandezit tört át. Liffa, a

terület alapos ismerje, fels mediterrán zöldkövesedett piroxénandezitet, szarmata

riolitot és fiatalabb pannon piroxénandezitet különít el. A Pálfy által utóbbi

mögé helyezett amfibolos írachitot riolitnak határozta meg.



S eh rété r szerint a terület legrégibb magmás képzdménye a zöldkövese-

dett fels-mediterrán piroxénandezit, melyet a szarmatában riolit hamuhullás köve-

tett. A minket közelebbrl érdekl Alsókéked, Kányahegy, Hasdad, Lápisvclgy stb.

területen a riolittufa hiányzik, csak a hamuszórás utáni riolit-lávaömlések kzeteit

találjuk meg. A vulkanizmus következ fázisának S chr éter a fiatal piroxén-

andezit feltörését tartja, mely különösen a terület nyugati részén szép kúpalakú

hegyeket vagy teléreket hozott létre. Ezzel egyidsnek vagy talán k ssé fiatalabbnak

•véli S chr éter a Kánya-hegy amfibolos trachit kitörését. Lengyel Endre a

Schréter- féle kitörési sorrendet fogadta el, st Bem Boleszlav, aki 1950.

évben dolgozott a területen, szintén a magáévá tette ezt.

1950. augusztusában Scherf Emil felvételez fgeológus mellett a Föld-

tani Intézet megbízásából S z é k y ti é, mint kzettani szakért járt a területen.

Scherf 1 ;
10.000-es mértékben, gyakorlati célokra is kitünen használható for-

mában végezte az Alsókéked, Hasdad-völgv, Baglyas-völgy, Kányahegy határolta

területen a térképezést. Tekintettel arra, hogy részletes térképezése egyelre még
csak a Kányahegy északi lejtjét érte el, s a délre fekv területet csak az idén járja

1 = lejttörmelék
;
2 — alkalilraehit

; 3 — riolit 4 = piroxénandezit
j
5 — középmiocen agyag -

pala.

1. ábra. A Telkibánya— Alsókéked-i bányaterület földtani vázlata Pálfy nyomán.

Fig. 1. Geologische Kartenskitze des Bergbaugebietes von Telkibánya—Alsókéked

’nach Pálfy.

Fig. 1 . Geologic sketch of the Telkibánya—Alsókéked mining district,

aecording to Pálfy.
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be, következ fejtegetéseink alapjául a Pálfy- féle térképvázlatot használjuk. D'e

a vulkáni képzdmények viszonylagos települését már az új, Scherf-ié\e felvételi

eredmények alapján jellemezzük.

A terület legelterjedtebb és legidsebb képzdménye a fels mediterrán sötét-

szín piroxénandezit, mely a völgyek talpát képezi s pl. Baglyas-, Hasdad-, Lapis-

völgyben igen nagy tömegben található. Területünkön a riolit a piroxénandezitet

lepel módjára borítja be. Különösen áll ez a Telkibánya—Alsókéked-i terület keleti

részére, a Kányahegy, Nagy-Oszrótet, Pálhegv stb. környékére. Ahol ez a riolit-

takaró vékony volt, vagy erózió révén lekopott, jól megfigyelheten pl. Nagy-Oszró
oldal, kibukkan alatta az andezit. A riolit kitörési centruma a Kányahegy közelében
a Nagy-Oszró lehetett. A riolit e centrumból reáfolyt a már meglév tagolt andezit
térszínre. Ez a sárgás-fehér tömött riolit, mely a Nagv-Oszrón közvetlenül az ande-
zitre települ, részben talán már meg is szilárdult, mikor az Oszrón egy utolsó ki*

buggvanás következett be, mely jól térképezhet fluidális szerkezet, gázhólyagos
riolitot hozott létre. Ez a riolit takaró módjára borítja be a Nagy-Oszrón és a Pál-

h.egyen a régibb lávarétegeket. A fluidális szerkezet riolit fokozatosan aprószem,
lemezes, ersen kovasavas riolitféleségbe megy át. Scherf terepmegfigyelései

szerint, melyeket több közös kiránduláson igazolhattunk, nem indokolt a területen

egy „fiatalabb" piroxénandezit telérszer „áttöréseit" feltételezni (Liffa, Se krá-
ter). A Hasdad-tet és a többi hasonló magas andezitkúp Scherf felfogásában

tulajdonképpen a vulkáni lávaárok alján lév, a régibb szerzk szerint „idsebb"
-

piroxénandezit kiemelked és a riolit által körülfolyt részei.

Az alsókékedi terület K-i részén a legfiatalabb kitörést a kányahegyi alkáli-

trachit — a Pálfy- féle amfibolos trachit, Liffa amifbolos riolitja — Képvi-

seli. Ezt a kzetet egy É— D-i irányú hasadékerunció hozta létre. Ez az erupció

áttörte a riolitot, kivéve az északi részt, ahol jelenleg a riolit rajta fekszik a kánya-

hegvi kzeten, noha idsebb nála. Viszont más helyen pl. az Akalkútnál a hasadékon
kitör alkálitrachit folyt reá a riolitra. A ^itörési sorrend a terület keleti részén tehát

a következ;
fels-mediterrán; piroxénandezit helyenként propilitesedett),

szarmata ; tömeges megjelenés
]

„ : fluidális szerkezet ( riolit

„ : lemezes szerkezet \

szarmata : alkálitrachit.

A piroxénandezit és a riolit kora — mint már említettük -— rögzíthet, az

alkálitrachit korára pontos adatunk nincs, bizonyos, hogy a legfiatalabb, de nem
tartjuk indokoltnak a pannonba való helyezését. Felfogásunk szerint minden valószí-

nséggel szintén a szarmatában jött létre. Pálfy és a késbbi szerzk felfogásá-

tól eltéren ezen a területen, tehát csak egy piroxénandezit erupciót tételezünk fel.

E mellett szól, hogy a piroxénandezit kzettani szempontból teljesen egységes

és a riolitot a piroxénandezit seholsem töri át.

A fent elmondottak igazolására mellékeljük a Máriabánva tárójának

Scherf- féle szelvényét. A táró mintáit Scherf és 5 z. Fux gyjtötték be,

a mintákat S z. Fux és Herrmann M. vizsgálták meg mikroszkóposán.

A Máriabánya tárója 511.44 m tengerszint feletti magasságban egyenesen

keleti irányban hatol az ércesedés központi helyére, a Kányahegy ftömegébe.

Az altáró finomszem riolitban kezddik, amelyet hidrotermális hatások ersen
átalakítottak. Alapanyaga finomszem, uralkodólag földpát- és kvarc-szemekbl áll.

Porfirosan csak a szanidin fordul el néhol jelentsebb szemnagyságot elérve,

(átmérje 1
— 1,5 mm; 2., 3., 5. számú kzetminta), gyakran szercitesedve (2.. 3.

számú kzetminta), ritkán kaolinosodott állapotban. Porfiros színes elegyrészt igen

ritkán találni, legtöbbször csak limonitos foltok utalnak jelenlétére, s csak néhány

csiszolatból (6. számú kzetminta) került 1—2 magnetitkoszorúval körülvett porfiros

amfibol el. A riolit a Lobkowitz-telérig húzódik. A 0,8— 1 m széles nemesfémtar-

talmú telér, K-i, hegyfelli oldalát mái a hidrotermiálisan igen ersen elbontott
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2. ábra. Mária-táró szelvénye. Készítette Scherf E.

Fig. 2. Profil des Mária-Stollens. Hergestellt von E. Scherf.

Fig 2. Profile of the Maria shaft. Prepared by E. Scherf.

alkálitrachit képezi (7., 8., 9., 10 .számú kzerainta). Csak a 11. minta után talá-

lunk szilárd, kemény kzetet. A szilárd alkálitrachit ellimonitosodott amfibol-oszlo-

paival, lilás-rózsaszínes színével amfibolandezitre emlékeztet. Helyenként keskeny,

szekundér hematit pikkelyekben gazdag (15. számú kzetminta), vagy szegény

kvarc-telerek járják át. A 16. számú gyjtési helytl 1— 1,5 méterrel K-re ismét a

Lobkow'tz-telér mellett fekv kzethez hasonló szekundér kvarcban gazdag, ersen
elbontott alkálitrachitot találunk. Ez az elbontott alkálitrachit a „Jó szerencsét"

telérig, mintegy 8 m vastagságban húzódik. A telér keleti hegyfelli oldalát ismét

szilárdabb alkálitrachit képezi. (Kzetminták lelhelyeit 1. a 2. ábrán.)

A szelvény tehát kétségtelenül igazolja, hogy a kányahegyi alkálitrachit a

piroxénandezitet és riolitot egy É— D-i irányú repedés mentén keresztültörte.

Az alkálitrachit feltörése utáni É—D-i irányú tektonikai elmozdulások a riolit és

alkáltrachit határán, i'letve az alkálitrachitban jellegzetes repedésrendszert hoztak

létre. Ebben jöttek létre a hidrotermális oldatok nemesfémtartalmú kvarctelérei.

A kzetféleségek ásványos és kémiai összetétele

1. A terület legelterjedtebb kzete a fels mediterrán piroxénandezit. A völ-

gyek (Hasdad, Lapis stb.) bázisát a nyugati részen a csúcsokat és gerinceket képezi.

Sötétszürke, porfiros szövet kzet, nagy beágyazásai, üvegfény, csillogó föld-

pátjai, apró, fekete, oszlopos piroxénjei már szabad szemmel is láthatók. Az üde

kzet alapanyaga mikroszkóposán barnásszürke, üveges, hialopilites, vagy pilo-

taxitos szövet. Feltn, porfiros földpátjai (1—2,4 mm-ig terjed átmérvel) zónás

szerkezetek, gyakran a Ibit ikerlemezesek. — (Lásd a II. tábla 1. sz. mikrofotográ-
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fiai felvételt.) — A plagioklászok An-tartalma a szimmetrikus zónában mért kioltá-

suk alapján 30—40% között váltakozik. A plagicklász több generációban is el-
fordul. Mellette a porfiros elegyrészeket, hipersztén és augit képviseli. A hipersztén

(átlagos átmérje 0,3— 1,7 mm között) nem tipikus, inkább ensztatitba hajló, az

augittal gyakran orientált összenövést! Pleokroizmusa alig észlelhet, helyenként

srn tele van magnetit zárványokkal, melyek c-tengelv irányában rendezdnek el.

Az augit átlagos átmérje 0,3— 1,5 mm között változik, a (01Ö) lapon mért kioltása

nj/-c 41—51°. Mennyisége a rombos piroxénnél általában valamivel kisebb. A kzet
alapanyaga, legtöbbször hialopililes, benne plagioklász-lécek, augit- és magnetit

szemek láthatók.

Az egyes andezitekben a hipersztén, illetve az augit az uralkodó, így augitos

hipersztén, illetve hiperszténes augit-andezitrl kellene beszélni. A térképezésnél a

két típus azonban nem különíthet el, ezért egységesen piroxénandezitnek neveztük

a kzetet.

A Rózsahegy oldalában (lásd a II. tábla 2. számú mikrofotográíiai felvételt)

a piroxénandezit jelentsebb mennyiségben amíibo'.t is tartalmaz. Kisebb számban
az amfibol ersen elopacitosodva a Hasdad- és Baglyas-völgy néhány piroxénandezit

iróniájában is megtalálható. Pálfy a térképen a Baglyasban külön is kijelölte az

amffbolandezitet, azonban nem tartjuk indokoltnak, mivel a magma intermedier

jellegének megfelelen csupán az amfibol helyenkénti felszaporodásáról van szó.

A fent leírt piroxénandezit legtöbbször ersen átalakult. (Pl. Helénbánya táró-

jánál, a Baglyas-völgyi kaolintárónál stb.) Sárgás, vörhenyes-szürkévé, lilás-vörös

színvé változik, porfiros földpátjai elkaolinosodnak, piroxénja és amfibolja ersen
ellimonitosodik. (Lásd a II. tábla. 2. számú mikrofotográíiai felvételt.)

A tektonikai vonalakhoz közel a piroxénandezit, még jobban átalakul, pro-

pilitesedik. A plagioklászok teljesen elkaolinosodnak, a színes elegyrészek a felis-

merhetetlenségig elváltoznak, a kzetben markazit és pirít impregnáció gyakori.

A tekton'kai hasadékok mentén a kzet tehát hosszú ideig volt vulkáni gzök
és gázok, illetve alacsony hfokú hidrotermák hatásának kitéve. Ez a fázis azonban
teljesen nemesfémmentes, s a Kányahegy, Andrásbánya stb. ércesedésével nem
azonos.

Ilyen hidrotermálisán ersen elváltozott, utólagosan elkovásodott amfibolos

piroxénandezitnek tartjuk a Lengyel E. által a Hasdad-völgyi Péntek-telértl

leírt „rioandezit“-et is. A teljesen elváltozott kzet pilotaxitos szövete még jól fel-

ismerhet, porfiros földpátja elkaolinosodott, kalcitosodott, illetve kvarcosodott.

A színesek helyén egy-két eredeti amf'bol körvonalát kivéve csak kloritból, kvarcból

és zeolitból álló produktum látható. Véleményünk szerint a kzet földtani helye is

kizárja a beolvasztást.

Teljesség kedvéért közöljük a Nagy-oszrói piroxénandezit S iir ü J.-féle

elemzési adatait;

Súly % Niggli f. értekek
és bázisok

Kata-moJ- normák

SiO, 55.04 si 162,7 or : 7,2 í

TiOjj 0,76 al 35,4 ab : 23,5
\

L = 6S'

ALÓ, 20,27 fm 31,6 art 37,3 l

Fe,0 3
1,54 c 23,6 ap : 0,2 \

1-eO 5,78 alk 9,4 mt L7
MnO 0.12 k 0,23 hi 9.2 = 18,3
MgO 3,06 rag 0,43 en 1.9

(

CaO 7.45 c/fm 0,75 sp 5,3 /

Na,0
K.Ö

9 s,9
L')L,U

1.19

oz
L

+ 25,1

40,8
ru 0,6

j
Q = 13,7

H.,04- ',08 M 15,5 9 lö, 1

H„0- 0,58 Q 43,7

P,0. 0,12 n 0,549

99,56 Y o,

U 0,093
a 3,194
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- rendszer; peléites. V. metszet.

A Nagy-oszrói kzet összetétele a hegység elterjedt piroxénandezitjének jól

megfelel.

2. A piroxénandezitet a Nagy-Oszró és a Pálhegy rioliterupciója törte át.

A riolit sárgás-fehér szín, aprószem, benne feltn makroporf ros elegyrészt elkü-

löníteni nem lehet. Területünkön a Nagy-Oszró, Pálhegy környékén fordul el
nagyobb mennyiségben. E két kitörési centrumból folyt reá a Kányahegy, Hasdad-,

Baglyas-völgy elzetesen preformált andezit térszínére. Az E— D-i irányú tektonikai

mozgások telérszer vonulatokká formálták. Eredeti állapotban csak ritkán találjuk.

A tektonikai vonalak mentén kovasavas oldatok járták át. Ezért legtöbbször igen

ersen elkovásodott, gyakran kaolinosodik. Érintkezése az andezittel sok esetben

tektonikus, a törésvonalak mentén pl. a Hasdad-, Lapis-völgyben jellegzetes 1 m
vastag tektonikai riolitbreccsa alakul ki.

Mikroszkóposán elég változatos Az alapanyag tömött, finomszem uralkodó-

ig kvarc- és földpátszemekbl áll. Sokszor vitrofiros, vagy szép szferolitos szövetet

mutat. A porfiros elegyrészek száma nem nagy. leggyakoribb a kvarc (0,06—0,1 mm
átlagos átmérvel) és a szanidin (0,2—0,4 mm átmérvel). Por f ros plagicklászt

(oiigoklász — andezin típusút) csak a Nagy Oszró egyik kzetpéldányában talá-

lunk, ugyanebben a kzetben a szanidin 0,2—0,5 mm átlagos átmért is elér. Por-

firos színes elegyrész a riolitban igen ritka, csupán 1
—2 egészen apró elércesedett

amfibol-vázat sikerült találnunk.

A felszíni kzetektl bizonyos fokú eltérést mutat a Mária-táró már tárgyalt

riolitja, benne a porfiros kvarc egész kivételes, uralkodó porf ros elegyrésze a helyen-

ként tekintélyes méreteket elér szanidin. A kzet bizonyos átmeneti jelleget mutal
az áttör kányahegyi alkálitrachit felé.

A rolit és az áttör alkálitrachit határának pontos megvonása különösen a

Kányahegy északi részén nem könny feladat. A két kzet határán több méter vas-

tagságban a legváltozatosabb színezdésü és a legkülönbözbb hidrotermális átala-

kulást mutató típusokat találunk, (fehér átkovásodott kzet, zöld pettyekkel, vagy
sárga laza kzet, limonitos barna foltokkal). A kányahegyi kzet helyenként kontak-
tizálta a riolitot és kvarcból, klorit szálakból, muszkovit pikkelyekbl xenomorf
albitból és leukoxénesedett magnetitekbl álló kontaktot hozott belle létre. Máshol
a riolit a tektonikai vonalak mentén ersen elkovásodott, ilyen szekundér kvarcban
gazdag riolitot találunk a Mária-táróban, s gyakran ersen elkovásodott a Kánya-
hegy és a Nagy-Oszró riolitja is.

A fent leírt riolittól jól elválasztható a Nagy-Oszró fluidális szerkezet, gáz-

hólyagos, jellegzetes kzete. Ez a rioliit még az elznél is finomabbszemü és sokkal

jobban hasonlít a kárpáti vonulat riolitjaihoz, mint a telkibányai terület elbb tár-

gyalt, elterjedt riolitíélesége: A fluidális szerkezet riolit a Nagy-Oszró krátere felé

Súly % Niggli f. értékek
és bázisok Kata-ruol.-normák

SiO, 75,
1

1 SÍ : 470,8 o r 21,8 y
TiO, ny al . 45,7 ab 30,5 L -= 59
ALÓ, 12,45 f n 9 au 5,2

f/2o. 0.46 c : 11,2

FeÖ 1,3 ) alK 34,1
c 1,5

MnO 0,02 k : 0,42 ap 0,9 i

n k.
M == 3,4

MgO ny- mg I1V.
Ilii

Vív 9
CaO 1,69 c'ftn 1.24

Na.,0 3,28 qz + 242 5 q 37,6 - Q == 37,6

K,Ö 3,56 L 36,0

Po0 5 0,25 M 2,9

H..O+ ny Q 61,1

H„0

—

0,99 7t 0,086

ICO, 18
7
u

0,

0
,.

3 Földtani Közlöny.
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fokozatosan egészen aprószemíí, ütésre lemezesen elváló és ütésre cseng hangot
adó ersen kovasavas riolitféleségbe megy át. A terület uralkodó riolitféleségének

kémiai összetétele, Niggli-ié\e értékei és bázisai a következk. A kzet a Pál-

hegyrl származik és Sürü J. elemezte.

Ni gg l i - rendszer: aplitgránitos. VI. metszet.

3. A riolitot törte át ED-i irányú tektonikai vonal mentén az alkálitrachit,

A kzet külsleg teljesen amfibolandezit benyomását kelti, halvány rózsaszín, vagy
lilás-vörös alapanyagú, s csillogó üvegfényü, vagy elkaolinosodott 1—3 mm-es átmé-

rt mutató földpátok s gyakran ellimonitosodott barna, oszlopos amfibolok makro-
porfiros elegyrészei.

Mikroszkóposán az alapanyag szövete igen változatos, legtöbbször hialopilites
— lásd III. tábla 1. számú mikrofotográfiai felvételt — vagy pilotaxitos, de gyakran
mutat igen szép szferolitos szövetet -— lásd III. tábla 2. számú mikrofotográfiai fel-

vételt — illetve trachitos jelleget is. E változatos szövet is elárulja a kzet külön-
leges összetételét. Legfeltnbb elegyrésze a kzetnek és térfogatban 60—70% -át

jelenti az 1,2—4 mm átlagos átmért mutató szanidin — III. tábla 1. számú mikro-
fotográfiai felvétel. A szanidin mellett csak kivételesen találunk 1—2 oligöklász ösz-

szetételü plaigoklászt. A színes porfiros elegyrészek is ersen háttérbe szorulnak.

Átmetszeteirl jól fel lehet ismerni a legtöbbször opacitos szegély amfibolt és egye-

nes kioltásáról az opacitos szegély hipersztént. Gyakran ersebb hidrotermális

hatásra a szanidin szericitesed ; k. kaolinosodik, az amfibol, hipersztén helyét klorit-

ból, epidotból, kalcitból, limonitból stb. álló halmaz foglalja el.

Gyakori különösen a riolittal való érintkezéshez és a tektonikai vonalakhoz

közel a kzet utólagos erteljes elkaolinosodása. máskor az alapanyag teljesen

elkovásodik.' Ilyen erteljes hidrotermális hatásra a kzet külsleg is teljesen meg-
változik, fehér, az ersen elkloritosodott amfiboloktól zöldpettyes, kemény kzetté

alakul át. Ez az elváltozott alkálitrachit a trachit és riolit határán a Kányahegy É-i

részén jól kitérképezhet.

Igen érdekes az alkálitrachit kémiai összetétele. Ugyanis már a mikroszkópos-

vizsgálatkor feltnt a szanidin ersen uralkodó mennyisége, ezért Földváriné
Vogl Mária kérésünkre megelemezte a kzetet. A kzet elemzési adatai a

következk:

Kata-mil.-normák

or : 68,7 )

ab : 9,3 > L = 81

an : 3
‘

mt : 7,3 )

hy *: 0,4 V

t-n : 1,3 ) M = 10

sp : 1 -v

iu 0.6 (

q ^ 8,145 Q = 2

Súly % Niggli f értékek

és oázisok

SiÖ
2 61.57 si 25,49

tío: 0,90 al 36.6

ALÓ, 14,99 fin 27,6

Pe
203 6,64 c 2,5

FeO 0,25 alk 33,3

MnO 0,02 k 0,88

MgO 0,96 mg 0,21

CaO 0.58 ti 2,7

Na.,0 0,97 c/fm 0,09

K.,Ö 11,07 q + 21,7

P-A ny. L 48,6

H.,0~ 0,66 M 9.6

h2o+co2 1,13 Q ' 41,8

99,74
71 0,022

y 0

fi 0,104
a 2,938

N i gg l i - rendszer; k-gibelites szienitgránitos, ill. tasnagránitos jelleggel.

A kémiai összetétel is jól mutatja, a mészalkáli provinciáiban teljesen szokat-

lan összetételt- A Burri— Niggli magmatípusok közül, mint az alább' táblá-

zatból is látszik, kányahegyi kzetünk a következ 3 típushoz hasonlít a legjobban.
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si al fm C alk k mg

Mószalk. sor.

tasnagránitos

:

300 36 £8 9 27 0.45 0.35

K sor

k .-gibeliios

:

„ ^60 35 21 9 35 0.4 0.2

K. sor.

szienitgrámtos

:

£50 30 29 13 28 0-5 0.4

Alkalitrachit.

Kányahegy
£54.9 36.6 27.6 2.5 33.3 0.88 0.21

A kányahegyi alkálitrachitban — mint látjuk — a c érték a felsorolt típusokénál is

alacsonyabb, a k érték viszont még a K sorhoz tartozókénál is lényegesen maga-

sabb. Ezért nevezzük nem egyszeren trachitnak, hanem alkáli — ill. kálitrachitnak

a kzetet.

Az amerikai normákból számított ásványos összetétel: ortoklász 65,61%, albit

8,38%, anortit 2,78%, kvarc 10,68%, korund 0,31%, hipersztén 2,4%, hematit

6,72%, ilmenit 0,61%, rutil 0,56%, tekintve, hogy a színes elegyrészek, így az amfi-

bol is ersen ellimonitosodott, s a hipersztén is elváltozott, az eredeti ásványos ösz-

szetétel hen nem tükrözi. "

A Niggli -'féle bázisokból kiszámított kata-mol.-normák L (földpát) =
81%, M (színes szilikát) = 10%, kvarc = 9% híven mutatják az eredeti ásványos
összetételt, és jól egyeznek a mikroszkópos vizsgálat alapján kiintegrált értékekkel.

A földpát és színes szilikát uralkodólag porfirosan, a kvarc kizárólag az alap-

anyagban foglal helyet.

Legfeltnbb a K2O rendkívül kiugró mennyisége, ezért kérésünkre Föld-
váriné Vogl Mária és Nemes né Varga Sarolta számos minta K2O és

Na20-tartalmát határozták meg. Elemzési adataikból néhányat alább közlünk.

Az azóta végzett nagyszámú elemzés bebizonyította, hogy a Kányahegy egész

tömege nagy7 KsO-tartalmú (átlagos 9— 10% K2O) trachitból áll.

Lelhely I< 20% -Na.,0%

kányahegyi gúla 9.31 0.35

kányahegvi gúlától É-ra 85 m-el S.77 0.70

kányahegyi gúlától D-re 80 m-el 11.31 1.21

Kányahegy nyugati lejt Mária-bánya felett .... 11.78 0.54

Kányahegy nyugati lejt 80 m-re É-ra a Mária táró

vonalától • 8.38 0.72

Mária táró, 9. sz. sokszögponttól 9.87 0.84

Mária táró 13. sz. sokszögponttól 8.71 1.48

A feltnen magas K2O tartalma miatt az országos Tervhivatalnak S c he rf,

mint káli-mtrágya alapanyagot ajánlotta a kzetet. A kzet feltárására vonatkozó

kísérletek folyamatban vannak. A Mária-bánya tárójának mellékelt szelvényébl jól

látszik, hogy a kzet könnyen, nagyobb nehézség nélkül fejthet, s ez a könnyen

kitermelhet rész is többszáz évre tudja biztosítani az ország megnövekedett káli-

mtrágya szükségletét.

3
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Az alkálitrachit helye a Kárpátok vulkáni övében

A magas K20-tartalom, ha nem is alkáli, de határozott mediterrán jelleget

kölcsönöz a kzetnek. A mediterrán orogén területén a sinorogén és postorogén vul-

káni mködés a jellegzetes mészalkáli lávák között K és Na sorbeli tagokat is létre-

hozott. St a Kárpátok övén belül, a kányahegyi alkálitrachithoz hasonló összetétel,

magas KsO-tartalmú kzetet is felemlíthetek. Ilyen a Pálfy által a nagybányai
Morgó-gerincrl leírt kzet, mely már külsleg is igen hasonlít a kányahegyi kzet-
hez. Világosszürke alapanyagú, makroporfirosan nagy szanidineket, vörös, ellimoni-

tosodott amfibolokat tartalmaz. A Morgó-gerinc nyugati részén egészen fehér, a

kányahegyi alkálitrach'thoz hasonlóan ersebben elváltozott, kemény kzetté alakult

át. A kzet külsleg — szandin-tartalmától eltekinve — Pálfy megálliapíása sze-

rint is teljesen amfibolandezit benyomását teszi. Még jobban mutatja a hasonlóságot

a kzet kémiai összetétele, Niggli- féle értékei és bázisai. A kzetet Emszt K.

elemezte.

Súly o/o
Niggli-féle érték

és bázisok
Kata-mol.-normák

S>0„ 66. 22 si 319.5 or 62 2

tío: 0.37 al 44.22 ab 3 7 L - 70.7

AI..Ö3 1 5 . f 8 fai 21.7 a 11 0 5

Fe.,0, 5.29 <; 1 . *4 C 4 3

F<‘0 0.33 alk 32.7 mt f> 7

MnO 0.01 k 0.95 hy 0 5 M - 6.6

MgO 0.17 mg 0.0H sp 0 4

CaO 0.27 ti 1.33 ru 0 3 Q. - £3.4

Na.,0 0.39 c / m 0.06 q 23 1

K.Ö
'

10.02 qz + 88.56
P,0, 0.07 L 44.1
íz. V. 1.05 M 6.7

99.77 Q 49.2
7t 0.007

7 0.

f* 0.

a 8.866

Xiqgli rendszer k-gíbelites. I metszet.

N iggl i - rendszer; k-gibelites. I. metszet.

Pálfy egy régi dolgozatában riolitnak, „Magyarország arany- és ezüstbányáinak
geológiai viszonyai és termelési adatai

11

c. munkájában porfiros trachitnak minsíti
a kzetet. A morgói riolitról ,,A Magyarország-i riolittípusok“ c. munkájában V endl
Aladár ie megemlékezik és a következket állapítja meg: Igen feltn a K2O
óriási mennyisége a NaaO-hoz képest. A vastartalom is magasabb, mint általában

a riolitokban. A kovasav aránylag csekély. Mindezek és az amfibol jelenléte a káli-

provincia trachitjaira emlékeztetnek. A Niggli-féle rendszerben a kányahegyi alkáli-

trachithoz hasonlóan a K sorba tartozó gibelites magmához hasonlít legjobban az

összetétele.

Hasonló jellegek mutatkoznak a Szádeczky K. Gyula által az Erdély

i

Érchegységbl Veres-patak. Vajdójáról leírt és megvizsgált riolitban is. A kzetet
Ruzitska B. elemezte.

A k érték a kányahegyi alkálitrachitéval pontosan egyezik. Itt is feltn a kánya-

hegyi kzeténél magasabb, de aránylag alacsony SÍO 2 , s az igen magas K2O tar-

talom. A fent felsoroltakon kívül a Kárpátok övén belül csak a vihnyei riolitban ér

el a K20-tartalom 9%-nál magasabb értéket. A mellékelt háromszögben, melyben

a Niggli-féle bázisokból számított L, M, Q értékeket tüntettük fel, jól látszik a fent-

említett kzetek közeli rokonsága. A verespataki, de fleg a morgói valamivel

savanyúbb és inkább riolitoe jelleg, mint a kányahegyi alkálitrachit. A földpát-

tartalom a színes szilikátok mennyisége a kányahegyi kzetben legmagasabb

(3. ábra).
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Súly % Niggli-féle értékek

és bázisok
Kata- mól. -normák

SiO„ 69.18 si 361.5 or 67.7)
A 1,0, 15.33 al 47.1 ab 9 í
b e a0a 0.42 fm 7-6 an 2.7)
FeO 1.24 c 2.7 c 0.3
MgO 0.07 alk 42.6 mt 0.5)
CaO 0.48 k 0.88 hy 3.9}
Na,0 0-96 mg 0.07 sp 0.3)
K

aÖ +
B

20 _
H a0
S

11.30
0.75
0.08
0.12

99-88

c/fm
qz
L
M
Q
71

y
u

a

0.36
91.1
47.9
3.7

48.4
0.033
0.

o.

13.350

<1 15.6

Niggli- rendszer: k-gránitaplitos. III. metszet.

3. ábra.

1 = alkáli trachit. Kányahegy
2 = alkáli trachit. Nagybánya
3 = alkálitrachit, Verespatak
4 = piroxénandezit Oszrótet

Alsókéked

Niggli-f. bázisok.

5 = riolit, Pálhegy—Alsckéked
6 = magmaközépérték, Telkibánya

környékén
7 = magmaközépérték az Eperjes—

Tokaji hg. középs részén.
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Ilyen magas K>0 értekéket a rendelkezésre álló elemzési adatok alapján a

Kárpátok fiatal vulkáni övén belül osak a hidrotermálisán ersen elbontott és nemes-
fém-tartalmú lelhelyekkel kapcsolatosan találunk. Igen érdekes tehát az az össze-

függés, mely a magas K^O-tartalom és az Au ércesedés között fennáll.

A K20-ban gazdag kzet — mint majd lentebb látjuk — egy maradék láva,

többszörös diíferenciáció útján létrejött, kzeteként fogható fel. A lávamaradékban
az Au relatív mennyisége is n. A K és Au iónrádiusza nagyjából megegyezik, ezért

a KaO-ban dús kzet esetleg nagyobb mennyiség Au-t képes felhozni magával.

A K-kzet feltörését követ, s a kzetet átjáró hidrotermális oldatok a lassan hl,
sokáig melegen maradó telérrészekben, ftelérek, valamint vulkáni kürtök mentén
koncentrálhatták az aranyat.

Or

Ab

4. ábra.

1
= alkálitrachit, Kányahegy

2 = alkálitrachit, Nagybánya
3 = alkálitrachit, Verespatak
4 = piroxénandezit, Oszrótet

—

Alsókéked

5 = riolit, Pálhegy—Alsókéked

6 = magma középérték Telkibánya

környékén
7 = magmaközépérték az Eperjes

—

Tokaji hg. középs részén.

A kata-mol-normákból számított or, ab, an értékek mutatják a legjobban a

különböz helyrl (Telkibánya, Nagybánya, Verespatak) származó alkálitrachitok

közeli rokonságát és az Alsókéked, Te!kibánya-i terület differenciációs viszonyait.

A terület felépítésében uralkodó szerepet játszó piroxénandezit (4.) differenciációs

produktuma a riolit (5.) és a kányahegyi alkálitrachit (1.). A Telkibánya—Alsóké-

ked környékén a kzetek tömegviszonyainak megfelelen és az Eperjes—Tokaj-hegy-

ség középs részén a rendelkezésre álló andezit- és riolit-elemzésekbl számított

középértékek a háromszög megfelel mértani közepeivel is jól egyeznek.
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A terület genetikai adatai.

A Telkibánya—alsókékedi terület kialakításában a magmás diífereneiác : ó

igen fontos szerepet játszott. Közismert, hogy a különböz kiömlési kzetek külön-

böz differenciációs sorokba helyezhetk: Pl.

bazalt — andezit — riolit,

bazalt — trachiandezit — trachit,

bazalt — alkálitrachit — fonolit stb.

Az els a mészalkáli, orogén területekre, a másik kett az alkáli kzetekre
jellemz. De az eredeti magma differenciációs tendenciáját a környez földtani vi-

szonyok is ersen befolyásolják, ezért típusos mészalkáli lávák között, mint a kár-

páti orogén területén is látjuk, alkáli láváik is megjelenhetnek. A kányahegyi alkáli-

trachit, mint a piroxénandezit láva kristályosodási derivátuma, mintegy maradék
láva kzete fogható fel (4. ábra). A magmában lév könnyen ill alkatrészek külö-

nösen alkalmasak arra, hogy elsegítsék alkálimagmáknak mészalkáli magmáktól
való elválását. Ilyen vízben gazdag maradék magmából jöhetett létre alkálitrachi-

tunk is. De ez a genezis egyszersmind a magas K20-tartalomra is fényt derít.

A maradék magma magas víztartalma K- földpát albit + anortit egyensúlyt

ersen a K- földpát javára tolja el. A kányahegyi kzet keletkezésénél a differenciá-

don kívül ez a tényez is fontos szerepet játszhatott.

Ha már most a kzetgenezist a terület nemesfém-tartalmú kvarcteléreinek

szempontjából vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a kárpáti orogén területen belül

— mint márt láttuk — hasonló összetétel kálikzetekkel kapcsolatosan találunk

aranytartalmú kvarcteléreket.

A telkibányai terület telérei savanyú és intermedier magmák együttes fellépé-

sénél jelennek meg. Az ilyen differenciált területek ércesedése különösen alkalmasak.
Vendel Miklós reámutatott arra a szoros összefüggésre, amely valamely terü-

leten a magmakémizmus és az ércesedés között fennáll. Kiértékelése szerint Au éle-
sedésnek valamely területen a 61—63% SiOo-tartalom (si 205—240) a legkedvezbb.

Az Eperjes—Tokaji hegység középs részének átlagos magmaösszetétele
Vendel Miklós megállapításai szerint, a rendelkezésre álló elemzések alapján

opdalitos és kvarcdioritos jelleg granodioritos magmának felel meg, 65,75 %-os
átlagos SiCVtartalma egy 3. fokozatú ércesedésre utal. A Telkibánya—A!sókéked-i

területen a kzetek elterjedési és tömegviszonyainak megfelelen számítottam ki

4 piroxénandezit, 1 riolit, 1 alkálitrachit elemzésbl az átlagos magmaösszetételt —
mint alább látható — s ennek alapján a SíO-j középértékeként, optimális ércesedésre

utaló 61,25%-ot (si = 240,6) kaptam.

Magma középérték Si0
3 TiO, Al„0, Fe30 3 FeO MgO CaO Na.,0 K.,0 H 20

az E|>erjes-Tokaji 65. 75 0.32 15.98 — 4.33 1.61 4.27 2.9Í 2.55 1.36%
hegys. közép, részen si al fm c alk. k mg c/tm qz

268.4 38.5 24.8 18.6 18.1 0.36 0.40 0.75+ 96

Magma bö/.épérték 61.25 0.84 17.05 1.94 3.57 2.28 •5.48 2.35 3.53 1.63
Telkibánya környé- si al fm e alk. k mg c/fm qz
kén. 240.6 36.4 26.1 19.1 18.4 0.41 0.35 0.73+ 67

Magmakém'zmus alapján tehát a terület kedvez jellegeket mutat, s ugyanerre utal

a kzeti-k jó kristályossági foka is-

Nem foglalkozunk e dolgozat keretében részletesen a telkibányai ércelfordu-
lásokkal, s az érckutatás reménnyel kecsegtet, várható kilátásaival De az ércese-

désre vonatkozóan összefoglalóan a következket állapíthatjuk meg:
Minden jel arra utal, hogy a nemesfémtartalmú kvarc-telérek az alkálitra-

>chittal kapcsolatosak, s mindig az alkálitrachit és riolit határán jelennek meg.
A nemesfémtartalmú kvarctelérek idsebb szakaszt jelentenek, mint a Hasdad és

Lapis kisebb hfokú hidrotermákra utaló pirít- és markazit-telérei, melyek a piroxén-

andezit és riolit határán, illetve a piroxénandezitben jelennek meg. Komoly ércese-

dést tehát csak az alkálitrach
:

ttal kapcsolatos telérekben várhatunk.
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CeuHeBa B. Oync M. reppiwaHH

IIeTporeHe3 oi:pyiKiiocTii py^mina To.iKiiaiia

ABiopbi np0H3BüflHJin nojieBbie h MUKpocKonimecKHe HecneAOBaHHH b OKpyiK-

hocthd yaHHKa Te ji íKöanfl. B pv^yJUjTaTe cbobx paCT chb onpeAejmjiH cjieayioinyio

nocjieaOBaxejibHOcrb flHiJj^epeHUHeHHbix npoayKiöB

:

niipOKC jnoBbifi aHfle3HT — phojiht — ajibKajmeBbiií TpaxHT.

OneHb BavKHbiM HBJiaeTCH aJitKa.JmeBbjfi TpaxHT, KOTOpbiií co,aepH>aeT li’07%

k 2
0. Utó 3HaaiiT CHJibHoe MeaHTeppaHCKoe BiopaeeHKe b o6jmcin H3BeciHoro

ajiKa.iineBbix nopoa. BbicoKoe coai pináimé h\0 BB.xaeiCH xapaKTepHbiM Fa Ecefi

npOTHiKeHHH aojibKajiHeBoro ipaxi Ta (Ha ocHOae 40 aHa jihcob) Bojioio n cepcpo
coflepacaiomHe KBapheBbie skhjim py/jneica Tenim6aHfl Tecno CBaaaHbi c 3T0ö ropo-

gott. B ropHOö penn KapnaTOB xapaKiepHbie MejmTeppaHCKEe nopo/jbi BCipeqaioTCH

TOJIbKO BMeCTtí C rHflpOTepMaJIbHblMII SKBJiaMB, CO^ep'AaiOmiIMH 30-10T0 h cepeCpo.

PETROGRAPHICAL AND ORE-GENETICAL DATA OF THE
TELKIBANYA DISTRICT.

bv Vilma S z. F u x and Margit H e r m a n n.

On the basis of their field and microscopic investigations tlie auth^rs bave

estabüshed the following differentiation series fór the Telkibánya district rocks;

pyroxene andesite — rhyolite — alkali trachvte

which series ’corresponds with the succession of the effusions.

Qi the above named rocks especially the Kánya-hill alkali trachyle is

important, fór containing 11,07% of K2O it signifíes a strong sub-alkali iníluence

in the otherwise calc-alkali province. The whole rock body is characterised by a

remarikably large K2O content, ranging on the average between 10 and 11%.

(Average of 40 analyses.) This fact makes the rock important as raw matéria! fór

artif'cial dungs. The trachyte being a residual lava product, it is in strong genet’.cal

íonnection with the gold — and silver — bearing Telkibánya quartz yeins, which is

another important feature of this rock type.

PETROGRAPHISCHE UND ERZGENETISCHE ANGABEN
DÉR GEGEND VON TELKIBÁNYA

von W il he l mi ne S z. Fax und M a r ga r e t e H errmann.

Als Ergebnis ihrer Féld- und mikroskopischen Untersuchungen habén die

Verfasser im Übereinstimmen mit dér zeitlichen Aufe nanderfolge dér Ergüsse die

ít;!gende Differentiationsreihe für die Gesteine dér Gegend von Telkibánya bestimmt:

Pyroxenandesit Rvolit — Alkalvtrachyt

Besonders wichtig von den oben genannten Gesteinen sind d'e Alkalitrachvte vöm
Kányaberg, da sie mit ihrem K20-gehalt von 11,07% einen starken mediterránén

Einfluss in dér sonst paz fischen Gegend bedeuten- lm tibrigen ist dér ganze

Gesteinskörper durch einen überaus hohen K^O-Gehalt charakteris:ert, (10— 11%

im Durchschnitt von 40 Analysen,) wodurch das Gestein als Kuntsdünger-Rohstoíf

Bedeutung erlangt. Die Wicht'gkeit des Gesteines ist besonders hervorgehoben

durch die Tatsache, das es als Restlaven-Erstarrungsprodukí mit den gold- und

silberführenden Quarzgángen von Telkibánya genetisch innig verbunden ist.
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SZABADBATTYÁNI SZARHEGY FÖLDTANI ÉS ÉRCGENETIKA! ADATAI

Kiss János.

(IV—V—VI. táblával és térképmelléklettel.)

Szabadbattyán és Polgárdi között húzódó Somlyó- és Szárhegy 'földtani föl-

építése és ércgenetikai viszonyai az irodalom évtizedek óta függben lév, s a leg-

újabb idben eltérbe került kérdése volt. Tanulmányozását és részleteiben való tisz-

tázását nemcsak a hozzáfüzó'd általános kérdések megoldásának tudományos fon-

tossága, hanem gyakorlati vonatkozásai is indokolják.

A terület földtani fölépítését és leírását több szerz munkájából ismerjük.

(Winkler, id. Lóczij, Ven dl A.) . Behatóbban id. L ó c z y és V e n d l A. fog-

lalkozott, kik a földtani felépítés, tektonikai és hidrológiai viszonyok ismertetésével

a földtani kor kérdését is analógjai alapján döntötték el. Üjabban Föd vári A.

is foglalkozott a terület földtani fölépítésével és az ércesedés kérdésével, vizsgálati

eredményét eddig még nem közölte az irodalomban, de szóbeli közlésébl ismeretes,

hogy a karbon-képzdmények itteni jelenlétét elsnek ismerte föl.

A Somlyó- és Szárhegy általános EK—DNy.-irányban húzódó, a Magyar
Középhegység csapásában lév, és a pannóniai térszínébl ersen lepusztított rög
képében bontakozik k !

. Földtani fölépítésében a különböz paleozoos kifejldéseken

kívül, csak pannóniai, valamint pleisztocén-rétegek vesznek részt.

Pleisztocén és pannóniai képzdmények.

A lefgiatalabb képzdmény, a lösz, igen elterjedt. A pannóniai rétegeket édes-

vízi jelleg mészk, márga, valamint a környéken végzett talajkutató fúrások alapján

megismert váltakozó település homok, homokos agyag, sárga és sárgásszürke
agyag, majd márga betelepülések képviselik. Polgárdi Ipartelep körül, a miiút és a

vasút keresztezdésénél mélyített kutatófúrás a következ képzdményeket harántolta:

Pleisztocén- 0,40 m löszös talaj.

0,70 m édesvízi mészk
3,00 m sárgásszürke homok,
4,40 m sárgásszürke homokos agyag
0,30 m szürke homokos agyag, márgabetelepüléssel,

Pannon: 6,40 m sárgásszürke képlékeny homokos agyag, 6,0 m-nél ke-

ményebb agyagzsinór-betelepüléssel,

11,10 m-nél a fúrás igen szívós agyagos márgában állt le.

Ezek a pannóniai rétegek összefüggen nyomozhatok a D- és É-Balatonfelvi-

dék felé, ahol legfiatalab-neogén fedként simul a paleozoos, illetve mezozoos alap-

hegységhez. smaradványt nem igen tartalmaz. Eddig csak egy termésre utaló

növényi maradvány került k>. Itt kell megemlítenünk, hogy a Polgárdi Ipartelep nagy
kfejt DNy részén lév altáró bejáratánál a karsztos mészk kisebb-nagyobb iire-
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geit, töböreit a lepusztult pannóniai agyag alatt limonitos konkréció, limonitos mész-
k-törmelék tölti k ;

,
melyben Kormos T. 1910-ben tekintélyes mennyiség, a

magyar föld els pikermi típusú, gerinces csontleletére bukkant, minek alapján a kép-

zdményt másodlagos településének kihangsúlyozásával pliocén- (pannóniai) korra

rögzíti. (I. sz. szelvény.)

(Pannon )

I. szelvény.

Pannóniái nyomok észlelhetk a jelzett kfejt DK.-Í részén lév 3—4 m vas-

tag hasadékában, és az ércbányászat által föltárt vágatokat harántoló törésvonalak

mentén is. Az akna szájától kb. 20 rn ENy-ra lév lencseszer hasadékot bemosott

és tektonikusán rétegzett törmelékes képzdmény tölti ki, melyben csilláinos agyag-
pala, finom és durva agyagoskötszer kvarctörmelék volt fölismerhet, ugyancsak
pannóniai korú. Ezek rögzítése igen fontos a tektonikai folyamatok idrendjének
tisztázásánál.

Paleozoikum.

A paleozoos-össziet kifejldése élesen elkülönítheten hármas osztatú: A) sár-

gásszürke, szürkészöld agyagpala, finomszemcsés kvarceres homokk, helyenként
ersen pirites, grafitos-bitumenes mészk és kvarcit; B) változó szövet és szín
kristályos mészk és C) kvarcporfír. Településük alapján az elz sorrend állapít-

ható meg.

A) A paleozoos-öszlet legidsebb tagja az alsó, agyagpalasorozat. Ez tekto-

nikusán breccsás zónával érintkezik a fels mészk-összlettel. A fels, kristályos

mészkösszlet alján 0,20—0,30 m vastag breccsás zóna következik, kristályosmészk,
csillámos agyagpala és bitumenes mészk-törmelékével. A palasorozat fels részén

találjuk a bitumenes-grafitos mészk betelepülést. A palasorozat kzettanilag általá-

ban hármas osztatú: sárgás, sárgászöld és zöldesfekete kvarceres agyagpaia, agyagos-
kötanyagú paláshomokk. A tiszta homokk kovasavas kötanyagú, lekerekített és

aránylag könnyen málló kzet. Lényegesen tömöttebb szövet és ellentállóbb az
agyagos-kötanyagú paláshomokk. A tiszta homokk kovasavas kötanyagú, leke-

rekített és szögletes kvarcszemcséket tartalmaz. Ezek a kzettani megkülönbözteté-
sek településükben nem különíthetk el a kell föltárás hiánya, valamint az alsó sz-
iét gyiiredezett jellege miatt. Ennek a tisztázása felvilágosítást adna a palasorozat

üledékképzdési folyamatára vonatkozólag. A bitumenes-grafitos mészk nem egyen-

letes kifejldésü. Általában két típusát kell megkülönböztetnünk: ersen tömött,

kristályos-szövetü, és laza, agyagos, pirites bitumenes mészkövet. Faunaelemek ki-

zárólag ebben a mészkben jelentkeznek, jellegzetesen eltér faunatársaság képében.
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A tömött, kristályosszövet bitumenes mészkben fleg korallok uralkodnak, bryo-

zoák és alárendelt mikrofauna kíséretében. A másik típusú mészkben barchiopodák,
molluszkák és az elzvel szemben lényegesen több mikrofauna társaságában
jelentkeznek.

Eddigi közelít meghatározással íölismerhetk voltak: kollektív típusú fora-

miniferák: Nodosinella, Endcthyra alakok. Korallok, Kolos várt/ G. meghatáro-
zása szerint: Syringopora cf. ramulosa Goldf., Campophillum sp., Hapsiphillum

battyányi n. sp., Dibunophyllutn sp. aff. vaugani Sálié
,
Dibunophyllum kissi n.

sp., Zciphrentoides cf. sophiae H érit se h. Korallok közül a Syringopora cf. ramu-
losa Goldf. si, szilur-devon alak, mely az alsó karbonban is megjelenik. Fels
karbonból nem ismeretes. A Dibunophillum, Flapsiphyllum és Campophyllum sp.-ek

a Zaphrentoides sophiae kivételével határozott karbon-alakok- (A korallok részletes

leírása Kolosa ár y: Szabadbattyányi korall-tanulmányok c. munkájában talál-

ható.) Fölismerhetk voltak a továbbiakban bryozoák, apró Bellerophon és sima-

héjú brachiopodákon kívül Productus cf. lalissimus S o w. a Productus giganteus

aiakkörbl, és közelebbrl meg nem határozható Productus- félék. A Productus -ok és

részben a korallok k'vételével túlnyomólag apró alakok. A nagyszámú csiszolatban

Fusulinák semmi nyoma sem mutatkozott, úgyhogy a karbon-kor biztos megállapí-

tása mellett, a kifejldés és a Fusulinák hiánya alapján ezek a rétegek az alsókarbon
visée - i szintjének képviseljéül tekinthetk.

B) Az érctartalmú kristálvosmészk-öszlet mint jeleztük, tektonikus disz-

kordanciával települ az alatta lév palasorozatra. Vastagsága 100— 120 m között

ingadozhat. Kzettanilag, alulról fölfelé: sávozott, fels részén pados galambszürke,
majd sárgás-rózsaszín lemezes és durvakristályos világosszürke pados, végül
helyenként ersen limonitos (ankerites) mészkövet lehet megkülönböztetni.

Ez utóbbi kisebb-nagyobb betelepülésekben és foltokban az egész területen

föbsmerhet. Nagyobb kiterjedésben és vastagságban mutatkozik a Somlyóhegy ÉK-i
oldalán, de megtaláljuk az ércbánya 30—39 m-es szintjeiben is, kisebb-nagyobb fol-

tok alakjában (II. sz. szelvény). A limonitos kifejldésü mészk kétféle keletkezését
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11. szelvény.

tételezzük föl. Lehet hidrotermális-metászomatikus szider't-képzdcs utólagos vegyi

átalakulása, vagy elsdleges, szingenctikus íerrokarbonát-üledék diagenetikus limo-

nitosodása. Átlagos vastartalma Simo B. elemzése szert: Fe^Os : 13,07%. Mikro-
szkópi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kzet sz'derit vegyi átalakulása

révén jött létre, ahol a primér szideritet ferrokalcitos, l'monitos szegély veszi körül,

majd apró üregekben limonitos szferolitok jelzik a íerrihidroxid ritmikus kicsapódását.

A mészk helyenként, különösen a Szárhegy É-i részén, valamint az ércbánya
30—39 m-es szintjében kisebb-nagyobb mértékben elkovásodott, am' az ércesedéssel

kapcsolatos hidrotermális folyamattal függ össze. A kzet mikroszkópi vizsgálatából

kitnik, a kovasav egyenltlenül, a mészk porozitásától függen átitatta, „kiszorí-

totta" azt, majd apró ürege : ben '/2 mm nagyságú és a „c“ tengellyel párhuzamosan
megnyúlt- kvarckristályok jöttek létre (IV. tábla 1. kép). A mészk kristályossága



délrl észak felé határozottan fokozódik, és különösen szembetn a „kristályosabb"

szövet az alatta lév agyagpala és b'tumenes-mészkvel szemben. Az elz irodalmi

adatok a felszínen lév kristályosmészk-összletet ennek a „kristályos", „ids" jellege

alapján helyezték az ópaleozoikumba (devon). A kristályosmészk középs, sárgás,

sárgásszürke, lemezes részébl mmdössze egy (meghatározhatatlan, bizonytalan

korall került ki, mely a korkérdés eldöntésére nem elegend.
C) A kvarcporfírt Polgárdi Ipartelep hatalmas kfejt ÉK-i fala tárja föl,

minek vastagsága 1
—8 m közötti ingadozik (1. fénykép).

a) kvarcporfir

b) kristályos mk
A kvarcporfir valószínleg a geofizikailag is kimutatott nagyobb mélységben

húzódó eruptív tömeg (gránit batolit?) mészkbe nyomult és azzal együtt ersen
megpréselt differenciációs terméke, apofizája. A kzet zöldesszürke, helyenként sár-

gásbarna, tömött szövet, melyben az ersen kaolinoscdott földpátokon kívül nagy,

kerekded kvarcszemek és itt-ott kifakult biotit-pikkelyek, valamint limonitos gócok
észlelhetk, melyek részben a biotit, részben valószínleg pirít elmá ! fásából jöttek

létre. Ezt a kzetet vegvelemzés és átfutó mikroszkópi vizsgálat alapján egyszeren
aplitnak írja V e ti dl A, de a helyenként ersen kaolinosodott volta miatt részleteseb-

ben nem vizsgálta. Elemzés adatait Sr J. alapján a következkben adja meg:

Si02

AI 2O3

TiO.

74,35%
17,35%
0,09%

ZrÖ, 0,33%
F.eaOi 0 .02%
FeO 0,47%
MnO nyom.
CaO 1,58%
BaO 0

,
01 %

M-go. 0,31%
K>0 2

,
20%

Na,0 1,25%
P>Oó nyom.
H,O+110 1,481%

H.0— 110 0,67%

Összesen: 100,11%
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A tömöttebb, kevésbbé kaolinosodott kzetrészek mikroszkópi vizsgálatában

a következket figyelhetjük meg: A kzet határozott szubvulkáni-effuziv szövet,
j

Ásványos összetételében a földpátok rendszerint teljesen átalakultak, ritkán találha-

tók ép földpátok, inkább osak az eredeti ásvány központi, tehát még át nem alakult

részének bizonyulnak. Uralkodólag a Na-tartalmú ortoklász-földpát, helyenként

karlsbadi ikerösszenövéssel, mutatkozik. A plagioklász-földpát alárendelt szerepet

tölt be. A földpátok elkaolinosodtak, vagy szericitté alakultak át. Porfíros elegyrésze

az uralkodó dihexaéderes kvarc és a ritkán ép biotit. A kvarc összetöredezett és túl-

nyomólag rezorbeálódott. A kvarcot szericit-kaolinos, s itt-ctt kalcitos-szferolitos

szegély övez. Apró üregeket helyenként másodlagos kalcit tölti ki.

C/kont és apatitot csak elvétve észlelni.

Színes elegyrésze a többnyire átalakult biotit, melybl utólagosan magnetit,
limonit és ritkábban hematit keletkezett.

Üjabb vegyelemzés és a számítások alapján a kzet Niggli rendszerében
biotitaplitgránitos magmának felel meg. Bár a Niggli-értékekben a „c“ érték ersen
kiugrik az utólagos kalcitosodás miatt, s az eredeti CaO-t az elemzésbl megállapí-
tani nem tudjuk, nem mond ellen a kzet kvarcporfírral való azonosításának. Ilyen

kvarcporfírra utaló kzetek Vendl A. és Földvári A. megállapításai szerint

a Velencei Hegységben egyaránt elfordulnak, ami joggal föltételezi az azonos
gránitosodással való kapcsolatát. Megfigyelésünk szerint, a felzites alapanyag, a por-

fíros szövet (bár hidrotermális folyamatok még inkább hozzájárultak ehhez), vala-

mint a reakciós szegély és összetöredezett dihexaéderes kvarc (utóbbi tektonizmus

eredménye is lehet) a magma szubvulkár.i és nem hipoabisszikus megmerevedésre
utal. Ennek alapján a kzetet nem aplitnak, hanem gránitporfír és kvarcporfír kö-

zötti átmeneti jelleg kzetnek kell mmsítenünk. A továbbiakban is a kzetet kvarc-

porának nevezzük. A kzet vegyi összetételében szerepl nagy CaO-tartalom, mint

jeleztük, tólagos kalcitosodás eredménye, s osak kis mértékben szerepel a plagio-

klász-földpát összetételében. A MgO, Ti02, MnO, FeO, s valószínleg a teljes Fe20 3
-

tartalcm is a biotithoz kapcsolódik. A kzet vegyelemzés adatait és Niggli-értékeket

a következkben adjuk meg:

Elemezte: Síim B. Xiggli értékek:

Si02
• . 70,77 % Mól. értékek : . .

.

si : 519

TiO .. 0,14 „ 2+ ti : 0,00061 -f
P.,0 . . 0,01 „ 0,1 P : 0,00003

aÍA . 13,9: „ _ ... 137 al : 47,33

t'e,03
. 0,57 ., 2 x. ., fin : 9,11

FeO . 0,30 4 c : 29,56

Mno . • 0,CI .. 0.1 alk : 14.00

-MgO • • . 0,59 .. 100,00 7°
CaO • 4.72 „ 84
K,0 • 3,12 „ k : 0,91
Na20 . 0..1 ., mg : 0,45
+H

20-(-C0.> . .

.

• 5,09 „ O : 0,27
-H/J • 0,84 .. c/fm : 3,23

100/9 % 286,1 Metszet : VIII.

A régebbi és az új elemzés közötti eltérés részben a feltárási viszonyok külön-

bözségével, a változó felszíni kilúgzással hozható összefüggésbe.

A kzet elkaolinosodása nem egyenletes. Legerteljesebben a kfejt DK-i

szárnyán észlelhet, ahol határozott hévforrásom nyomok vannak, ami az azzal járó

átalakulás kapcsolatát rögzíti.

A kvarcporfír határán seinilven érintkezési hatás nem észlelhet. Vendl A.

id. Lóczy nyomán aktinolil és tremoht elfordulást jelez, ezek azonban a jelenlegi

föltárásokban nem észlelhetk. A mészk itt azonos kristályos fokot árul el, mint a

terület távolabbi részén. Ez arra utal, hogy a kvarcporfír a gránit alacsony hmérsék
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és krisztalizátorokban nagyon szegény részlege, mely kontakthatást nem is válthatott

ki a mészk határán.

Ercbányászatilag eddig föltárt részeken a magmatizmusnak ilyen nyoma nincs.

Tektonizmus és ércesedés.

A földtani kifejldések elemzésénél jeleztük a két paleozoos-összlet anyagössze-

tételébl adódó egyenltlenül átalakult jellegét. A kzettani átalakulás, valamint az

ércesedés szoros kapcsolatban áll a szerkezeti formák kialakulásával, mely több tek-

tonikai mozzanat keretében jött létre. A részletes mszeres felmérés adatai szerint

szerkesztett szelvényeinkbl szembetnen kivilágl'k a terület enyhén gyrt jellege,

valamint a töltésrendszerek kialakulása. Legnagyobbmérvü gyrdés Poígárdi Ipar-

telep nagy kfejt ÉK-i falán látható EENy-irányban átbuktatott red képében, majd
a terület többi részén szerkezetileg összetöredezett ráncolódások mutathatók ki,

(III. sz. szelvény és 2. sz. felvétel.)

éíny
‘

' cox

S5C*

111. szelvény.

A terület id. Lóczy és Vendl A. által megállapított gyrt és összetöre-

dezett szerkezetét a szerkesztett szelvényeink részleteiben is igazolják. (IV. és VI.

sz. szelvények.)

Id. Lóczy Somlyóhegyrl közölt szelvényében ÉK—DNv-irányú „vastag-

padokban hirtelen szkül sz nklinálist“ látunk, melynek csak kisebb része mutatko-
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IV. szelvény.

zik a jelenlegi föltárásban. Méréseink id. Lóczy-x al szemben itt feide antikliná-

list mutattak ki.

A terület szerkezeti kialakulása intrakarbon gyrdéssel, és az azzal járó
átkristályosodással indult meg, mely az a s z t u r i a i fázisnak felelhet meg, s mely
a terület teljes kiemelkedését és ezt követleg a permi szárazföldi törmelékes üledé-

kek lerakódását eredményezte a csapásába es fülei Khegy és D-Balatonfelvidék
egész vonalán. Erre az idre rögzíthet az alsó és fels paleozoos-összlet metamorfó-
zisa is. A késbbi, fiatalabb mozgások a fels összlet merev rögében jobbára csak
törésekben nyilvánultak. A törések k'alakulásának idejét pontosabban rögzíteni nem
tudjuk, mindenesetre a fels karbontól a pannón-poszípar.nóniai mozgásokig a külön-
böz tektonizmus eredményei. Vendl A. Cloos- 1 idézve feltételezi, hogy az
„aplit“ szintektonikus gyrdéssel préseldött nemcsak az antiklinálisba, hanem a

szinklinálisba is. Jelenlegi föltárás és méréseink viszont azt igazolják, hogy a kvarc-

porig intruziója a gyrdést követ ÉNy—DK és ÉK— DNy-irányú törésvonal men-
tén történt. Feltehet, a kvarcporfír intruziója permi magmás ciklussal függ össze,

mivel anyaga általában a fels permi törmelékes üledékekben fellelhet. A földtani

kifejldések tárgyalásánál nem tisztáztuk a fels kristályos mészk-összlet korát. A két

paleozoos-összlet tektonikus érintkezése az ércbánya 39 m szint ÉNy-i vágatában ÉK-i
(45°—225°) csapású és 65°—70° délkeleti dlés sík mentén észlelhet, ahol a

mészk 15°/20° dlést mutat. Az akna kb. 50 m-nél ugyancsak a palasorozatot érte

el. (V. sz. szelvény.)
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A 39 m-es szint újabban kihajtott déli vágata hasonlóan a kristályos mészk-
és a palasorozat tektonikus érintkezését tárja föl, ahol 25°—205° csapású és ÉNy 70°

dlésirányú sík mentén a palasorozat magasabb szintbe került. Ez az új föltárás ’s

jelzi, hogy' a két paleozoos-összlet a p
:

kkelyezés után kisebb-nagyobb rögre tagoló-

dott, ahol a kristályosmészk nem összefügg sík mentén, hanem kisebb-nagyobb

ugrómagasságban helyezkedik el az alsó palasorozaton.

A kristályosmészk dlési adatai, a két összlet települési viszonyai nem jelz
; k

a két összlet áttolt helyzetét, hanem felételezi a krislálvosmészk a priori diszkordans

települését, majd a palasorozatra való pikkelyezését rögzíti. Ennek, valamint az
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elz fejtegetéseinknek alapján, a kristályosmészk-összleiet a íaunisztikailag igazolt

alsókarbónnál fiatalabb, felsökarbon képzdménynek tételezzük fel.

A kszárhegvi ércesedés részben a kvarcporíír, valamint a nem nagy mérték-

ben eltér pátkai ércelfordulással azonos törésrendszerbe tartozik. Az érc föltárá-

sát 1938 augusztusában Iparügyi Minisztérium Bányászati Osztálya végezte.

A kutatás a Szárhegy E-i részén, az akkori kfejtben észlelt galenit-impregnáció nyo-

mán indult meg egy déli irányban kihajtott 7°-os lejtés ereszkével. Ezt késbb egy

II. sz. északi irányban kihajtott ereszke követte, mely 80 m-nél az agyapalasorozatot

érte el. Mivel a mélyfúrás alapján a legnagyobbmérv ércesedés a két lejtakna

között mutatkozott, a fúrólyuk helyén függleges aknát mélyítettek, melybl 18—30

és 39 m-es vágatokat hajtottak ki. A 39 m-es szintben ers karsztvízbetörés jelent-

kezett, mely azóta is igen nehéz feladatok elé állítja a bányászatot.

Az ércesedés kialakulása az eddigi föltárások alapján apomagmatikus, vagyis
hiányzik a magmatesttel való szoros kapcsolata. Idrendi k'alakulása tekintetében

fiatalabb a kvarcporíír infúziójánál. Eddigi megfigyelések szerint genetikailag a

gránitos magmához kapcsolódik. Az ércesedés epihidrotermális—metaszomatikus
kifejldés, melyben a következ paragenetikai sorrendet különíthetjük el:

1. sziderit,

II. ezüsttartalmú galenit és fakóérc,

III. kvarc- és kalcit-kiválás.

Az érc „metaszomatikus“ jellegét a mellékkzet, a mészk fizikai és kémiai tulaj-

donságai szabták meg. így az érces oldat koncentrációjától függen, az ólomszulfid
kiszorította a mészkövet, és kisebb-nagyobb tömzs es lencse formájában települt bele.

A fakóérc részben a galenitot kíséri, esetenként „nagyobb
1
* földúsulást mutatva erek-

vékony telérek formájában jelentkezik. A galenit és a fakóérc eltér települési jellege

valószínleg vegyi és termodinamikai körülmények függvénye, mert határozottan
kimutatható a fakóérc fels szintekben való keletkezése, megjelenése.

Legerteljesebb ércesedés a nagy ÉK-i törésvonalat harántoló törésvona-
lak mentén észlelhet, melyek az érces oldatok szabad közlekedését b

:

ztosították.

Az ércesedés a f törésvonallal párhuzamosan húzódó és ettl kb. 10— 15 m-re
ÉNy-ra lév törésvonalig észlelhet. Azon túl az ércesedésnek semmi nyoma nincs.

Az ércesedést követleg a kristályosmészk-összlet az alsó karbon sorozatra pikkelye-

zdött, majd a késbbi intra, st posztpannóniai mozgások következtében DK-iránv-

ban felteheten nagyobb mélységbe zökkent. Az érctest intra és posztpannóniai Szök-
kenését és földarabolását az általános ÉK-irányú törésvonalak jelz'k, melyeket pan-

nóniai homok tölt ki, majd ezeket újabb törésvonalak harántolták.

Az érctest jelenlegi képre a fels szintekben cementációs-oxidációs zóna jelen-

létét tünteti fel.

Az érc mikroszkópi vizsgálata az ércesedés egyhangú lefolyását jelzi. A meg-
lehetsen homogén galenit fokozatosan szorította ki a mészkövet, illetve a szideritet,

majd utólagosan kvarc-erecskék harántolták, vagy öbölszeren nyomultak a gale-

nitba. A tektonikai igénybevétel következtében a galenit hullámos transzlációs szer-

kezetet árul el. Ahol a galenit mellett fakóérc is megjelenik, az apró szigetecskék

formájában lokalizálódott a galenit rovására. A galenitet, különösen a fels szin-

tekben, szivacsszeren anglezit felemésztette, majd apró üregeiben cerussít vált ki.

A fakóérces galenit érdekes, cementatív jelleg szövetet mutat. A galenit majdnem
teljesen anglezitté alakult át, a fakóérc átalakulása pedig a következ sorrendet

árulja el:

Fakóérc -> kalkozin-covellin ->

azurit -v malachit -*

termésréz -> cuprit.

A covellin hálózatos-pikkelyes szövet, s a kalkozinnal átmeneti állapotot rög-

zít. Azurit csak helyenként maradt meg, többnyire malachittá alakult át, mely

4 Földtani Közlöny.
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utóbbi nemcsak a primér érc mellett, hanem az ércmentes részeken is jelentkezik,
ahol idiomorf, megnyúlt lécek formájában apró üregeket tölt ki. Ilyenkor egyenl
kifejldés pozitív-negatív romboéderekkel és prizmalapokkal határolt mm. nagy-
ságú kvarckristályok kísérik. Bár a romboéderek egyenl kifej ldések, az ersen
megnyúlt hab'tus alacsony hmérsékü keletkezésére utal. (L. a IV., V. és VI.
tábla ábráit.)

A termésréz malachit átalakulása révén jött létre apró szigetecskék formájá-
ban, valamint a kvarc repedéseit tölti ki. A termésréz mellett helyenként idiomorf
cuprit. általában azonban cuprit övezi utólagos oxidáció folytán. A kovasav utólagos
kiválásával és kikristályosodásával a termésréz helyenként orientált összenövésben
jelentkezik a kvarc (1011) lapjával párhuzamosan. (L. a IV. tábla 4. ábrát.) A fakó-
érc átalakulásával felszabadult Sb 203 a galenit mellett bindheimit-szer ásvány-
nyá alakult át, mely kénsárga, sárgásvörös porszer bevonatként, valamint apró
földes-gumó alakjában jelentkezik a fakóérces galenit felületén, illetve azok
üregeiben.

Eddigi megfigyelések alapján, a kovásodás két egymásutáni fázisban történt.

Az els közvetlenül a szulfidos ércek kiválása után, a másik, a primér ércek oxidá-
ciója, átalakulása után, ahol, mint már jeleztük, a kvarc átalakulási termékeket
(malachit, termésréz) kísér, vagy vesz körül.

Az érc vegyelemzésébl kitnik, hogy 0,5— 1,0 és 0,40—2,00 g/t. aranyat
is tartalmaz. Az arany jelenléte szubmikroszkópos eloszlása miatt ércmikroszkóppaí
nem észlelhet. A paláshomokk és az agyagpala megiszapolt maradékában azon-

ban, a pirít mellett 1—2 aranypikkely volt észlelhet. Eddigiek alapján az arany
genetikai hovatartozandóságát eldönteni nem tudjuk. Valószínleg a kovásodással
függ össze.

Ami az ércesedés kiterjedését illeti, eddigi megfigyeléseink szerint az érces-

zóna csapásban a 228 A felé húzódik, ahol nagyobb harán'ttörés valószínleg meg-
gátolta az ércesedés jelzett csapásban való folytatását. A Somlyóhegy ÉK-i részén

lév legalsó kfejtjében id. Lóczy által is észlelt igen ritkán elforduló gom-
bost nagyságú galenitnyomok azt bizonyítják, hogy az ércesedés ezen a terület-

részen is nyomot hagyott ,eddig még ismeretlen mértékben.

Az érc metaszomatikus kifejldése meglehetsen nehéz körülmények elé

állítja a bányászatot, ahol a többé-kevésbbé szabálytalan lefutású érclencséket, töm-
zsöket, kisebb-nagyobb törések szabdalták föl. Megnehezíti még ezt ama körülmény
is, hegy az érctest a karsztvíz-szint alatt helyezkedik el, ahol DI\T y-i irányból számos
azonos törésvonal mentén ers vízbetörés észlelhet. Hidrológiailag a kérdés megol-

dása igen nehéz feladatnak bizonyul, mert, a két sziéi településébl láttuk: a) az

agyapalasorozat záróréteget alkot az érctartalmú kristáiyosmészk alatt, és b

)

a

karsztvíz-szinttel egymagasságban lév, és a kristályosmészk-öszlethez simuló
többnyire agyagos kifejldés pannóniai takaró meggátolja a karsztvíz szabad fel-

színi lefolyását.

Kétségtelenül megállapítható, az érctest DK-i irányban lezökkent, sajnos, ez

a körülmény sem jogosít föl benniiket vérmes reményekre.

Ezek a megfigyelések új megvilágításban hozzák ennek a területrésznek föld-

tani fölépítését és ércgenetikai körülményeit. A terület paleozoos kifejldésének tisz-

tázása nagyban hozzájárulhat a magyar föld paleozoikumának szintéziséhez, az érc-

genetikai körülményeinek és települési viszonyainak a fölismerése és részleteiben

való tisztázása viszont a gyakorlat vonatkozásában nyújt biztosabb támpontot.
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íí. Kmimi

JJamibie k eonpoey pyjooöpaaoBamin na MeeTopBJiiAeHHii

Ca5a^6aTah— Capxc^b

BospacT na.ieojoöcKHx nopoj Capxe^a HBJineTCH cnopnbiw BonpocoM c aoji-

roro BpeMsmi. B pe3yjibTaTe iiccjie&OBaHHÍi npoii3Be,aeHHbix b nponuio.M ro,ny

vaa.iocb peniaTb 3Tor Bonpoc- Abtop 3aunMaeTCH H3Jio>K6HHeM cbohx paöox. Py^o-
06pa30BaHae npOH3om.ao no er mhhhio b OTHOcirrejibHO He^aBHOe npeMH, b

CBH3H c HeoreHOBbiviH nocTMarMarviaTHqecKHMn HBJieHHHMu. Abtop ycTaHOBHJi

TaKroannesKai cBaaa o ooya;nHH3M b oxpyiKaopTH tlaTKa n c MercopojKflmiieM

anjiHTa b OKpyacHOCTii tlojirap/tH. ZJ-ia OKOHqaTejibHOro pemenHH Bonpoca Heoxo-
jjhmo aajibine bsctii nccji^/iOBaHHfl b 3toh oöJiacm

LES CONDITIONS GEOLOGIQUES ET METALLOGENETIQES
DU MONT SZAR DE SZABADBATTYAN.

pár J. Kis s.

La structure géologique et la compositi.on tecton'que de ce terrain, ainsi que
les circonstances metallogénétiques avant des rappcrts étroits avec celles-ci, ont été

pendant longtemps des questions non élusidées pár les auteurs hongrois. Des reeher-

ches géologiques et métallogénétiqnes faites récemment, ont éclairé en détail cette

question en suspens.

La structure géologique du terrain comprend, en partié prápondérant, des for-

matana paléozoiques, avec, en minorité, des formations pannoniques. La /óné
paléozoique se divise généralement en trois: la sér'e pa'.éozoiqueinférieure est fermé
de schiste argileux, de grés, de calcaire bitummeuse, et de quartzite, tandisque la serie

paleozoique super'eure est composée de calcaire cristalline a la texture et aux cou-
leurs variables. La fauné, trouvée exclusivement dans la série inférieure, se com-
pose de Foramiriiféres (Endothyra

, Nodosinella), de Briozoair.es
,
d 'Anthozoaires, de

Gastéropodes et de Brachiopodes art’culés: Productidae (P. longissimus Soiv.).

L’áge de la zne paléozogique inférieure est fixé pár les données faunistiques dans
le carbonifére inférieure aux développements maritimes, parti supér'eure de la

période viséenne.

La zne de calcaire cristalline, qui se situe au-dessus de la zne inférieure, et

d’oü l’on n’a pu extraire qu’un seul reste d’Antozoaire vaguement conservé, est, vue
sa situation géologique, une formation du carbonifére supérieure. Cette zne de

calcaire cristalline est percés, aux environs des établ'ssements industriels de Pcl-

gárdi, d’une veine de quartzporphvreux, produit — probablement — du vulcan :sme
permien inférieur.

La minéralisation, qui s’était produite sur ce territoire, est un développement

hidrothermal, métasomatique, appartenant á un systéme de cassures, parallelé á la

veine de quartzporphvreux. Du point de vue géochimique, la minéralisation s’était

produite du magma pranitique en trois phases: a) siderite métasomatique; b) galénite

et tetraédrite; c) cristallisation ultérieure de quartz et de calcite.

Pár suite de mouvements tectoniques ultérieurs (rhodano-roumains), les

corps métallique a été démembré et s’est affaissé en direct’on de Sud-Est.

4 *
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SZABADBATTYÁNI ALSÓ-KARBON KORALLOK

Kolosváry Gábor.

(VII—XII. táblával.)

A szabadbattyáni Szárhegyrl származó alsó-karbon korú korall-anyagot

1 950-ben Kiss János gyjtötte és a Budapesti Egyetem Ásvány-Kzettani
Intézetének, részben a Nemzeti Múzeum Öslénytárának gyjteménye rzi.

A szárhegyi alsó-karbon kcrallos, fekete, kalciteres mészkben több tengeri

eredet smaradvány van. A korallokat kísér fauna-elemek a következk:

Crinoidea-tagok, Nodosinella, Endolhyra foraminiferák, mohaállatok Bellero-

phónok, Productus latissimus, Productus sp., egyéb, apró és még meg nem határo-

zott brachiopodák. A korallok közül elöljáróban megemlíthetjük az egyetlen és két-

séges Tabulata-maradványokat, valamint néhány Pterocoralliát. Ezeknek a koraitok-

nak leírása a következ:

TABULATA.

Fám: Syringoporidae E d w. e t H aime.

Köteges telepek. Polipcsövük hengerded és harántjáratokkal összekötött.

A polipcsövek fala vastag. Sövényeik helyett bordázat, vagy apró tüskesorok. Sok,

rendszertelen tabulájuk van. Gyarapodásuk bimbózással, vagy hosszanti, illetve a

harántjáratok táján való szétválással. -

Genus: Syringopora G oldj üss.

Az álsövényrendszer egészen csökevényes. A tabulák nem egyenesek. Fal
viszonylagosan vékony is lehet. A polipcsövek gyakran hajlottak. Szilurtó! a permig.

Syringopora sp. aíf.: ramulo^a G old fuss,

(XI. tábla 24. ábra.)

A lelet két csmaradványból áll. Átmérjük 3—4 mm. Heriísch által a
spitzbergai fiatal palaezóos rétegekbl leírt példányok átméri 2—3 mm közt válta-

koznak, több helyen azonban a 3 mm-t is meghaladják. Kétes érték leletünket csak
e nagyságbeli megegyezés alapján vélhetem a ramulosa fajhoz hasonlónak, mivel ez

a faj az egyetlen, melynek ily nagy polipcsátméri vannak. A csüregeket üledék
töltötte ki, s így a tabulákról semmit nem írhatok. A csövek egymástóü távolsága
1—4 mm.

PTEROCORALLIA.
f

Fám.: Zaphrentidae E d w. et H a i m e.

Magányosok. Sövényük száma sok, elhelyezdésük kétoldali részarányossági
tendenciát mutat. A theca a sövények küls végérl ered. A tabulák jól fejlettek.

Disszepimentumok a sövényközti terekben nem nagyon süllyesztettek.
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Genus: Zaphrentoides Stuckenberg.

II. r. sövényeik nincsenek, legíennebb
:

gen csökevényesek. Az I. r. sövények

a központig érnek; itt szabadon, vagy stereoplazmatikus anyagban végzdnek. Fiatal

korukban, (tehát a bázisban is) endotheealis rendszer fejldik ki. D sszepimentumok
gyérek és rendszertelenek^

Zaphrentoides cf. sophiae Heritsch.
(X. tábla.)

Négy példány maradványa. Méreteik a következk; 22 X 15, 15 X 17, 15X19
és 12X9 mm. Heritsch szerint 20,8 és 16,5 mm közt váltakoznak. Az általam
megszámolt sövényszámok: 33, 32, 26, 26. Heritsch idevonatkozó adatai 15—35
közt ingadoznak.

Megállapítható volt, hogy a sövények a kehely felé fokozatosan elvékonyod-
nak, azaz a bázis felé vastagodnak. Kifejezett hólyagos zónájuk nincs, csak ritkán

észlelhetk a nyoma'. A fsövény kicsiny, de vastag. Gyakori eset, hogy a vedé

szemben lév ellensövény hosszú. Az elsdleges oldalsövények ellenben mind'g
jelentéktelenek maradnak. Sajnos, példányaimon az oldalfosszulák nem voltak meg-
állapíthatók, mert az átvizsgált leletek csak mészkben fekv átmetszetek.

A fsövény, mint a nemzetség minden tagjánál a poliptest konvex oldalán van.

Sövényrendszerképletek:

u
j

14 6 7 7 7 • / 7
4

j_B 5 G?

15 1 15 7~\ s 8 8 7 8 5
;

s 6 5?

A nemzetségnek kevés faja él már a felskarbonban. Több a száma az alsó-

karbonkorú fajoknak. Heritsch a szóban forgó fajt .a f. karbonból irta le, de

már megjegyzi, hogy rendkívül variábilis. Ebbl az következik, hogy már jóval

korábban felléphetett, tehát a szárhegyi alsó-karbonban való elfordulása nem való-

színtlen. Egy faj nagyfokú variabilitása minden esetre késbbi phylogenetikus

differene
:

álódás eredménye.

Genus: Hapsiphylluni S i m p s o n.

A karbonkoru „Zaphrentis“-ia]okai 1937-ben Schindewolf felbontotta

a Stuckenberg- féle Zaphrentoides (1895) és a Simpson- féle Hapsiphyl-

luni (1900) nemzetségekre. Az elbbinek fsövénye a poliptest konvexoldalán, .az

utóbb'nak konkáv oldalán fekszik. A Zaphrentoides nemzetség a permtl kezddleg
a Plerophyllumok és Polycoeliák csoportjára hasad szét.

Az I. r. sövények (kivéve a fsövény eltti részt) a középen egymással összc-

ívelnek. Az ellensövény quadránsai eltérbe nyomulnak, ezáltal a HapsiphyUutnok

a Streptelasmidae csoporthoz közelednek és eltávolodnak a Zaphrentoides típustól.

Disszepimentumok gyérek, de leginkább hiányzanak.

Hapsiphyllum battyánerise ti. sp.

(VII. tábla 6—9.; VIII. tábla 12— 13.; XI. tábla 26—27. és XII. tábla 32—33. á.)

Több keresztcsiszolat. Átmérjük 7 és 12 mm közt változik. Az I. r. sövé-

nyek végei nem vastagodnak meg és a fsövény kicsiny. Fosszula a polm elliptikus

átmérjének rövidebb tengelyében. A fsövény melletti ÍI. r- sövények csökevényesek,

vagy hiányoznak. Sövényszámok 27 és 30 között váltakoznak. A diszepimentális

rendszer sr, de vékony szerkezet. Olykor nem is észlelhetni jól. Sövények egy-

öntet vastagságúak és lefutásukban gyakran hullámosak. A bels stereoplazma-

tikus anyaggal kitöltött rész a bázis felé szkül.

A ferde-, hossz- és keresztcsiszolatok a központi teret áthidaló jól fejlett fabu-

lákat mutatják. Ezeknek szélei hajlottak és felületes rátekintésre hasonlatosak a



devonkori telepes Disphyllumok átmetszeti képeihez. Az I. r. sövények bels végei-

nek összeívelésébl keletkezett vékony bels fal a fsövény tájékán megszakad és

ezáltal létre jön a Heritsch által is megemlített patkó-alak.

Összehasonlítási táblázat.

Fajok
'Át-

mér
mm

Sö-
vény
szám

Fsövény Egyéb
'

Korszak

H. ilelanouei 13 í 7 Középig ér

1

Az 1. r. sövények végei

a középen kiérve meg-
vastagodnak.

A. karbon.

H. ynani
6.8--

8.7

20—
24

Az I. r. sövények be's
végei nem mindig vas-

tagodnak meg.
11. r. sövények —

Moszkvái-em.

H. konmckii 10 30 Központi tér igen kicsiny A. karbon.

H altiseptum 8-9 24
F- és ellen-

sövény ellen-

téte kifejezett!

A. karbon.

H. mo'jkouense 5— 7 23-26 Rövid 11. r. sövények rövidek Moszkvai-em.

H. elegantubim
6.2—
5.8

20 11. r. sövények — Moszkvai-em.

11. tnagnolacu-

num
6 — S 24

'

'

Központban nagy
hiátus van

Viséei-em.

H. boswelli 6 17 Központig ér

Kissövények nincsenek.

Kevés disszepimentum
van.

Gshel.

11. posthuimun
5.5—

7
18-23 Relatíve kevés

s ö v é n y v a n.
F. karbon.

H. huttyánense 7-12 |27-30 Rövid
1. r. sövények bels végei

j

nem vastagok. Sok disz-

szepiinentum. Fotsu a a

rövidebb átmérben.

A. karbon.

A táblázatból láthatjuk, hogy fajunk valóban nem egyeztethet össze egyik

eddig ismert európai Hapsiphyllum -fajjal sem; bár külön-kiilön rokon bélyegeik van-

nak a többiekkel, de egyidej megegyezés minden bélyeg tekintetében n'nes. Lég-
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jellemzbb új fajunkra a disszepimentális rendszer, a kicsiny ísövény és a szk
vagy tág patkó-nyílás és a viszonylagosan magas sövényszám, mely viszont meg-
felel nagyobb átmérjüknek is.

Fám.: Cyatophyllidae Edit', et H aime.

Magányosok, vagy telepesek. Sok sövény. A többé-kevésbbé hosszú sövények
elrendezdése radiális (néhány kivétellel bilaterális tendenciájú). A négy elsdleges
sövény alig különböztethet meg a többitl. Tabulák és disszepimentumok sül-
lyesztettek.

Tribus: Clisiophyllum Dana.

A központi oszlopocska szerkezete változékonyt Lehet laza és tömörebb is.

A sövények hosszúak, a fsövény rendszerint rövid. Élrendezdésükben olykor bizo-

nyos bilateralia érvényesül. A sövények az ellensövény szektorában vékonyak.

Hólyagos zóna fejlett; f'atalabb fajokban hiányozhat is. Polipátmérk 20—30 mm
közt ingadoznak. Az össz-sövényszám 70 körüli. Szllur. devon, karbon és perm.

Röme r a Dana - féle Clisiophyllimi csoportot több sínembe osztotta,

ezek közt van a Dibunophyllum is. A karbonkorú Dibunophyllumokai jellemzi a köz-

ponti oszlopocska jelents médián lemeze és a küls hólyagos zóna. A permkorú

Dibunopfiyllumok ezt a hólyagos zónát már elvesztették, ezért Heritsch való-

színnek tartja, hogy inkább a Koninckophyllumok\ó\ származtak le külön ágon,

semmint közvetlenül a karbonkorú Dibunophyllumoktól.

Dobruljubova vizsgálatai szerint a kolumellás Dibunophyllumok a

kolumella nélküli Caninia típusból erednek. A karbonkorú Dibunophyllumokban

hárem zónát- különböztet meg: 1. központit, melyben a központi oszlopocska van.

2. egy középst, melyben az I. r. sövények végei vannak több-kevesebb disszepimen-

tális kötéssel és 3. a küls hólyagos zónát a II. r. sövényekkel.

A Dibunophyllumok magányosak.

Dibunophyllum sp. aff.: vaughani Salée.

(VII. tábla: 1—5.; VIII. tábla: 10—11.; XI. tábla: 25. és XII- tábla: 30. ábra.)

A polip külseje a növekedési harántövek és gyrzet következtében helyenként

igen egyenetlen s ez a jelenség a kereszt- és hosszcsiszolatok lebenyes, karéjos

alakját eredményezi. F.z jellemz Clisiophullida sajátosság. A polip alakja henger-

ded, bázis felé gyengén szkül és az egész test enyhén hajlott.

Epitheca vékony; polip-átmér 26 mm. sövényszám 59, kolumella központi-

lemeze egyönteten vastag, a kolumella maga sok lemezbl és tabuiéból tevd k

össze, szerkezete bonyolult, az I. r. sövények kissé vastagodnak, a központi oszlo-

pocskát "többnyire elérik, disszepimentum sr, bels gyr a kolumella és a sövény-

végzdések közt van, a küls disszepimentális rendszer nem túl fejlett. Az I. r.

sövénvek bels végei egymással összeívelnek, ami szintén Clisiopliyllida sajátosság

Bázisban az I. r. sövények mind elérik az oszlopocskát (lásd VII. tábla 5. és XII. tábla

30. rajzán). A II. r. sövények nem, vagy alig ütik át a bels disszepimentális gy-
rt, mely a Canin a típust rzi és nem. tévesztend össze a kolumella fala körül kép-

zdött bels gyrvel. A sövények a- küls hólyagos zónában is megrzik vastag-

ságukat és kifutnak egészen a falig.

Az alább következ összehasonlító táblázatban a bélyegek összevetésébl

csak egy megállapítást tehetünk, hogy leleteink a belga alsó karbonból kimutatott

Dibunophyllum vaughani Salée fajjal rokon, talán azzal azonos is. Hangsúly

a központi oszlopocska bonyolult szerkezetén nyugszik, mert a f atalabb korú

Dibunophyllumokban a kolumella szerkezete lazább, amint az a táblázatból is

kiviláglik.

Összehasonlító anyagom nem lévén, a meghatározást csak eme és nem min-

denütt teljes irodalmi adatok felhasználása alapján kísérelhettem meg. A tábláza-

tomban a következ DibunophyIJum faj
:

s bennfoglaltatik már.
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A Dibunophyllumok összehasonlító táblázata.

Fajok
Epi-
theca

!

Át-
í
mér
mm

|

Sö-

1

vény
szám

\ A kolumel a alkala I

I. r.

j növé-

!

nyék

Disz-
szepi-

men-
tum

|

Be s gyr
a kolumllea
és a sövény

-

véuek közt

Kii s
hólya-

gos
zóna

Geoló-
giai

kor-
szak

med.

1

lemez
e'e-

mei
szer-

kezete

D. yiii
vé-
kony

13-

28

42-

49

közé-
pen

vastag

kevés
lemez;
szélen

srbb

szabá-
lyt san
egy-
szer

•vasta-

godók;
nem

érik e'

a kol.-t

sr - szélen
F. kar-
bon

D. mülleri
14-

15

40-

41

•

>7

kevés
tabula

egy-
szer

vasta-
godók;
rész-

ben el-

érik a

kok-t

sr van

1

: ?

D. tusha-
nense

15+ 41 +

1
'

egy-
szer

D. yunna-
nense

egyen-
ltle-
nül ke-

véssé

fejlett

D. vermi-
culare

bonyo-
lult

A. kar-
bon

D. vaughani

sok
lemez
és sok
tabula

periféria
felé vas-
tagodók;
a kol.-t

rétiben
elérik.

sr van szélen
belga
a. kar-
bon

D. sp. aff.

vaughani
vé-
kony

26 59
egy-
öntet ”

vastago-
dók;
kol.-t

rét’b^n
mind
elérik

’• ” »

ma-
gyar
a. kar-
bon

D. kisSi
vas-
tag

17-
20

30 egy-
öntet ” ritkás

kólá-
mé 11a

fala

vastag

széls-
sége-
sen

fejlett

ma-
gyar

a. kar-

bon

D.biparti- vé-
tum kony

38-
23-5

48-
47

közé-
pen
kissé

vasta-
gabb

> J J 9

kissé
vasta-
godnak
csak :

kol.-t

résrben
elérik

ritkás » •

igen

jól

fejlett

orosz
karbon
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Dibunophyllum kissi n. sp.

(IX. tábla: 14— 18.; XI. tábla: 28—29. és XII. tábla: 31., 34., 35. és 36. rajz.)

Polipok alakja hosszú, hengereled, bázis alig szkül. Kissé hajlott. Epitheca

vastag; polip-átmérk 17—20 mm; sövényszám aránylag kevés: 30. A ko'.umella

központi lemeze egyönteten vastag, az oszlopocskát magát sok lemez és tabula

alkotja, szerkezete bonyolult. Az I. r. sövények nem vastagodnak meg, a kolumeilát

többnyire mind elérik. Disszep mentum ritkás, bels gyr van, a kolumella fala

vastag, a küls disszepimentális hólyagos zóna szélsségesen fejlett. Ellensövény
itt is, mint a Dibunophyllumokb&n az ellensövénnyel összefügg. A Caninia-szer
bels gyr is ki van fejldve. Az új fajra jellemz küls hólyagos zóna szélessége

eléri a 4—4,5 mm-t is. Ahol legkeskenyebb, ott 1—2 mm széles. Egv-egy nagyobb
egység a hólyagos zónában 4 mm átmérj is lehet; elliptikusak, vagy kerekek; a

nagy hólyagok kívül helyezkednek el, befelé nagyságuk csökken.

Az I. r. sövények bels végei összeívelnek. A ísövény a legrövidebb. A sövé-

nyek általában véve vékonyak és kissé hullámos lefutásúak. A II. r. sövények rész-

ben elérik a bels Caninia-gyrt.
Fajunk legközelebb áll a Dibunophyllum bipariitum (Mac Coy) nev faj-

hoz (orosz és európai alsó-karbon), a különbségek azonban a következk: a Dibuno-
phyllum bipartitum epithecája vékony, polipok nagyobbak, sövényszám is jóval

több, a sövények középen kissé vastagodnak, a küls disszepimentális hólyagos zóna
nem olyan szélsségesen fejlett, mint a magyarországi példányokban.

Az egyik példányon oldalt a hosszcsiszolat tanúsága szerint két k's bimbót

figyeltem meg. Az egyikben 12— 13, azaz 3X4, tehát négy primárius és 8 me'tasep-

tum és a kolumella kezdeménye volt megfigyelhet. DisszepimentáTs zónának nyo-

mát sem találtam. A bimbók nagysága 6 és 4 mm átmérj volt. A LVrnbó kis kolu-

mellájábap. nem tudtam a központi lemezt megfigyelni, ami a Koninckophyllumok

egészen fiatal egyéneire jellemz, mert az alulról fejld médián lemez a Dibuno-

phyllumokban már meglehetsen korán fellép, és vannak Koninckophyllumok is,

melyekben a központi lemez korán megjelenik és ebben az esetben az egészen fiatal

egyének elkülönítése e két nemzetségre nem is lehetséges.

A fajt gyjtjérl, Kiss Jánosról nevezem el.

Genus: Campophyllum Edw. et Haime.
Magánosok. Epitheca teljes. Kehely mély. Sövények jelentsen k fejldtek.

Tabuláik terjedelmesek, jól fejlettek. Periferikus zónájuk kis sövényközti kamrács-

kákkal. A Cyatophyllum xypustól rövidebb sövényeikkel és jól k fejldött fabuláikkal

különülnek el. Bázisban és igv fiatalabb korukban az I. r. sövények elérik a közpon-

tot, s ott össze is gyrdnek, mint ahogyan a Bothrophyllum sövényei. A kehelyben

azonban nem érnek a központig. A fabulák nagy hólyagokat képeznek a pcliptest szé-

lén, tehát jellemzi ket a szélti tabuláris eredet hólyagos zóna. Devon-Karbon.

Campophyllum :-p.

(IX. tábla 19. raiz.)

Egyetlen példány. Körülbelül a poliptest közepén megcsiszolva. Feltárul a

polip középs részének hosszmetszete, továbbá a bázis- és az orális-környéki fél-

keresztmetszete. Az els felület nagysága 15 mm, az orálisé 16 és a báziskörnyékié

12 mm. Alakja tehát subeilmdrikus.

A polip átmérje kerek, vagy gyengén elliptikus. Alkata kissé hajlott. Fél-

kehelycsiszolatában a sövények száma 13 I. r. és ugyanennyi II. r. sövény, összesen

26, az egész felületre kiegészített sövényszám így összesen 52. Ez a szám egy kb.

16 X 14 mm átmérj felületnek felel meg.
Az I. r. sövények a bázisban végeikkel összefutnak. A központhoz közel is

srn találunk disszepimentális kötéseket. A küls hólyagos zóna jól, de rendszer-

telenül alakult ki. Kolumella nincs.

A hólyagos zónában a sövények végzdései nem követhetk jól, de azért

megfigyelhet, hogy végeik k'érnek a falig. Nem vastagodnak meg. Ezáltal eltérnek

a Temnophyllum-[\pu?-\ió\, melyhez különben több tekintetben hasonlatosak.
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S y n o p s i s.

A. Telepesek.

B. Magánosok.

a) Központi oszlopoeska vari.

1. Medián lemez jól fejlett, középs zóna kevés d
:sszepimentummal, a küls

zóna hólyagos zónát képez. Dibunophyllum.

x) Sövényszám 30; küls hólyagos zóna szélsséges: D. kissi.

y) Sövénvszárn 59; küls hólyagos zóna normális: D. vaughani.
b) Cytophyllida-típusúak. Kolumella nincs. Tabulák jól fejlettek, hólyagos

zóna van: Campophyllun.

c) Zaphrentoid-típusúak. Kevés sövény. Elsdleges sövények a többitl jól meg-
különböztethetk.

z) Fsövény ?. konvex oldalon. Zaphrentoides.

-f- Primárius oldalsövények csökevényesek Z. sophiae.

w) Streptelasmida-típusúak. Ellensövénv-szektor dominál, fsövény a polip

konkáv oldalán Hapsiphíjllum.

H. battyánense

R ét e gt a rí i kiértékelés.

Sorra véve a kevés korallfajt, mely a szabadbattyáni alsó-karbonból el-
került, a következket állapíthatjuk meg:

A Syringopora ramulosa -fajnak meglehetsen nagy rétegtani elterjedése van:
alsó-karbon és fels-karbon Zittel a szilurból is jelzi. Az uráli és t

: mani,
valamint a spitzbergai fels-kai bonból, illetve fiatal palaeozo'kumból való elfordu-
lása H érit s eh szerint: „möge besonders erwáhnt werden",

A Zaphrentoides sophiae-iajt Heritsch a chiosi fels-karbonból írta le,

minthogy azonban igen variábilis fajnak említi, egyáltalában nem lehetetlen, hogy
már korábban fellépett és hogy már az alsó-karbonban is elfordult.

A Dibunophyllum vaughani- és a Dibunophyllum kissi-faj, mivel hólyagos
zónájuk van, kétségkívül karbont jeleznek, s mivel központi cszlopocskájuk szerkezete

bonyolult: a karbonban is az alsó-karbonra utalnak.

Az egyetlen Campophyllum lelet szintén jelzi az alsó-karbon rétegeket. Maga
a nemzetség devon és karbon mészkövekben ismert.

A Hapsiphíjllum nemzetség is fleg karbonkorú, új fajunk elfordulása a sza-

badbattyáni rétegeknek mindenesetre ezt a jellegét domborítja ki.
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THE LOWER-CARBONIFEROUS f.ORALS FROM HUNGARY

By Gábriel Kolos vár y.

(With 6 tables.)

In the lower-carboniferous beds of Szárhegy by Szabadbattván in Hungary
(Comitat Fejér) are somé fossil invertebrate maríné animals to íound: Crinoidea,

Nodosinella, Endothyra, Bryozoa
,

Bellerophons and Productus Brachyopods and
alsó corals: Syringopora sp. aff.: ramulosa, Zaphrentoides cf. sophiae, Dibuno-
phyllum sp. aff.: vaughani, Dibunophyllum kissi n. sp., Hcipsiphyllum battyáni n.

sp. and Campophyllum sp. Collector was in 1950 Johannes Kiss at Buda-
pest, Mineralogical Institution of the University.

A

Descriptions of the ne w species.

Dibunophyllum kissi n. sp.

(s. table: IX; fig.: 14—17 and 18; table: XI; f
:

g.: 28—29 and table: XII;

fig.: 31, 34—36.)

Diameter of the corallit 20 X 15 mm. Lenght of the longitudinal surface 25

mm. Breadth of the corallit 17 mm. Epitheca thick.

The new species has a character: a very large bubble-zone with very big

bubbles. This bubble-zone is 4—6 mm large. Where the bubble-zone narrow ; s, ;s

here only 1—2 mm large. The new species is like the species Dibunophyllum bi-

partilum (M c Coy), bút has only 30 septae of I. ord., and a bubble-zone with

extremely developed volumen and with a th
:ck epitheca. The Cardinal septum is

very short, newer so long as the other septae. The septae are all thin and a weakly

undulated. The septae of II. ord. extending the inner wall and in the space between

tnis wall and the columella are in '/
s rneassure to growed.

The innerst ring by the columella is thick. The columella has a smal! med’an

lamella and the structure of the columella is very complicated. In the cokiméba are

many tabulae axialies to observe, these are more or less horisontally arranged.

Alsó a little búd was to observe. This búd has 12—13 septae, 4 pr mary and

8—9 metaseptae. Medianlamella is no observe in the columella. like the young

specimens of Koninckophyllum. Diameter of the calyx 6X4 mm. Dssep imént is

no to see.

Hapsiphyllum batíyánense n. sp.

(s. table: VII; fig.: 6—9; table: VIII fig. 12—13; table: XI; fig.: 26-27;

table: XII; fig.: 32—33.)

Diameter of the corallit 7—12 mm, number of the septae 27—30, like the

species of Hapsiphyllum delanouei and koninckii, bút the cardinalsepta short as in

the species of Hapsiphyllum moukouense. The ends of the septae I. ord. are no

thick. The septae of II. ord. are short and the interseptal spaces w:th many dissepi-

ments. The ends of the long septae confluenting near the centre. The tabulae are

very well developed and the quadrants of the counter septum are dominant

developed.



The new species differ írom the another species with a verv short cardina!-

septum, with many dissepiments and with septae 1 ike the devonján Disph'jllum-

corals.

IRODALOM

1. Dobruljubova: Izmenskinisti korallow filogeneticseszkogo rjadn Dibuno-
phyllum bipartitum (Mc Coy) — Caninia okensis Stuck. Izvesztija Akad. Nauk. USSR.
Sér. Bioi. 1948. No. 2. — 2. H érit se h: Tetrakorallen ausi dem Oberkarbon von Chios.

Sitzungsbei. Akad. Wiss. Wien Math. Naturwiss. Cl. A. I. 150. H. 3/6. 1941. — 3.

Heritsch: Die Korallen des Jungpalaeozoikums von Spitzbergen. Arkiv tr Zoologie.

31. A. 16. 1939. — 4. Heritsch: Rugósé Korallen aus dem Karbon dér eechoslowakischen

Kárpátén. Veslnik. Roc. X. 1934. — 5. Heritsch: Korallen aus dem Oberkarbon im
Gebiete dér Sana in Besmen. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Math. Naturwiss. Cl. A. I

150. 3—6. 1941. — 6. Jakowlew: O prikreplenij korallow Tetracoralla i zinacsenij ego
kak rodovogo priznaka. Dokladb. Akad. Nauk. USSR. 6. LXIII. 1948. — 7. Kolosvártj:
Magyarország permo-karbom korall jai. Földtani Közi. 1951. 1/3. — 8. Roemer: Lethaea

Gecgnostica I. Lethea Palaeozoica. — 9. Roy: Upper-Ordovician fauna of Baffin Land.
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FÖLDTANI VIZSGÁLATOK KISBÉR ÉS TATA KÖRNYÉKEN

S t r a us z László

A K'salföld K-i részében 1949. nyarán Kisbér—Tárkány— Bábolna környékén
végeztem geológiai felvételt, kb. 200 km 2 területen, 1950-ben pedig Tata környékét
tanulmányoztam. Ezt a vidéket 1937-ben a dunántúli olajkutatások kapcsán K retzoi
M. térképezte; régebben Horusitzky Henrik, újabban E n d r é d y Endre agro-
geológiailag vették fel. Szádeczky K. Elemér pedig a Kisalföldrl szóló mono-

- gráfiájában tárgyalta e terület legnagyobb részét.

Horusitzky állapította meg elször faunák alapján, liogv itt a pannóni-
kumnak különböz szintjei is felszínre bukkannak. Szádeczky még jelentsen
gazdagította e faunisztikai adatokat. Szádeczky vázlatos térképe mutatja, hogy
e terület déli részén a Vértes-hegységtl É-ra az idsebb pannóniai képzdmények
találhatók, míg északabbra a Duna felé fokozatosan fiatalabb szintek következnek,

kb. NyDNy-KÉK csapással.

Alsó pannóniai emelet.

Alsó pannóniai szürke agyagot tár fel a kisbéri ú. n. Batthány-féle téglagyár.

Ezt a lelhelyet Horusitzky H. ismertette elször s a következ fajokat sorolta

fel belle, Halaváts meghatárczásai alapján: Congeria sp., Lírnnocardium sp.,

/., triangulatocostatum Halav., Planorbis tenuistriatus G. K., Valenciennesia pauli

R. H., Magam most még a következ fajokat gyjtöttem innen:

Congeria czjzeki Horn.
„ cfr. partschi Horn.

Limnocardium abichi R. H.

,, cfr. lenzi R. H.

,, kosiciforme B a r n. et S t r.

Valenciennesia reussi N e u m.

Óriási példányszámban és szokatlanul jó megtartásban gyjthet itt Limno-
cardium abichi, az olajkutató forrásokból jól ismert medence-fácies legjellemzbb
alakja.

Lehetséges, hogy a Horusiizky listájában szerepl Valenciennesia pauli
és az általam V. reussinek nevezett forma azonosak; az sincs kizárva, hogy a Limno-
cardium triangulatocostatum Hala v. megfelel a L. cfr. lenzi-nek vagy a L. kosici

-

forme-nak; mindezen alakok tagadhatatlanul változékonyak, és változékonyságuk-
ról n'ncsenek kielégít adatok az slénytani irodalomban.

Pápa és Tapolcaf környékérl Jaskó és magam által ismertetett alsó-

pannón-rétegek faunája eléggé eltér e lelhelyétl. Az alsópannómai emelet felszíni

kibúvásai közül a lángenfeldi fauna mutat elég nagy hasonlóságot a kisbérihez.

Mégis sztratigrafiai eltérés van a kett közt: az elbbi az alsópannón legalján

(a szarmata emelet közvetlen fedjében) található, a kisbéri kövületdús agyag pedig

az alsópannón legfels részének felelhet meg. Ezzel a szintbeli eltéréssel magyaráz-

ható az, hogy a kisbéri faunában van L. abichi, Langenfelden n ncsen; hogy Kisbé-
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ren a Congeria partschi változékonysága az ellapulás felé mutat, míg Langenfelden
a Congeria zsigmondyi faj (amely nyilván a C. partschi változatának tekinthet)
csak kisebb termet, de nem kevésbbé duzzadt hátú és becsavarodott búbú.

Kisbér környékén hárem kisebb folton vannak feltárva .az alsópannón'ai réte-

gek; Tata környékén e képzdmények szegényesebb faunával jelentkeznek s elvá-

lasztásuk a fed (Ungula caprae-szint) felé nem biztos.

Tatatóváros és Baj közt az Eszterházy-téglagyár feltárásában található gip-

szes agyagból Szádeczky Congeria partschi-i és Valenciemiesia reussi-1 tartal-

mazó alsópannóniai faunát ír le. Gyjtöttem nnen magam is, nagy példányszám-
ban, a Szádeczky által felsorolt fajokat, azonkívül Limnocardium cfr. aper-

tum-oi és egy kis termet Planorbis-1.

Alsópannóniaira utalna Szomódná! Congeria ornithopsis elfordulása Liffa
szerint; sem Szádeczky

,

sem magam nem találtuk ezt meg.

Ungula caprde szint.

Legnagyobb elterjedések e vidéken a Congeria ungula caprae- szinthez tar-

tozó homokos-agyagos képzdmények. A Szádeczky által leírt lelhelyeken

(p. 120— 1 24) kívül a következ pontokon találtam e rétegsorban slénymarad-
ványokat:

1. Kerékteleki (Kisbértl Ny-ra), 2. Parragh-puszta, 3. Kömldtl Ny-ra a

domblejtn, 4. Kömldtl DK-re es domb, 5. Kömldtl E-ra a. 208 m magassági pont

mellett, 6. Kömldtl közvetlenül K-re, 7. Kccstól közv. DDK- re, 8. Tata, téglagyár

a komáromi országút mellett, 9. Tata, Látóhegy, DK.-i töve, 10. Neszmélvi téglagyár.

Összesített faunájuk a következ:

Lelhelyek: 1 23456789 10

Unió cfr. atavus P a. + +
Dreissensia auricularis F. -4-

Congeria sp. +
„ czjzeki Horn. + + ! 1

„ partschi Horn.
|

„ ungula caprae M ü. + + + + + +
„ „ „ vitálisi S t r. +

Limnocardium sp. +
„ apertum M ü. + + +. + +
„ aff, majeri Hm +
„ pensilii F. + + 0

Micromelania sp. +
Melanopsis pygmaea F. -j-*

A Congeria ungula caprae faj óriási mennyiségben fordul el legtöbb lel-

helyén. Mint legtöbb elegyesvízi forma, rendkívül változékony ez is. Elz dolgo-

zatomban (3. p. 77.) említettem, hogy a Vitális I. által leírt varietasok közt gyako-
riak az átmenetek. Ezeket itt is megfigyelhettem, de találtam egy eddig le nem írt

változatot is, mely lényegesen zömökebb termet és ersebben becsavarodott búbú
a típusnál. Vitális /• által leírt két változat: a) Congeria ungula caprae var . hala-

vátsi termete karcsú, búbja elég ersen oldalt csavarodott; b) Congeria ungula
caprae var. lrentheyi termete zömök, búbja egyenesebb. Az új, harmadik féle széls-'

séges alakot Vitális Istvánról óhajtom elnevezni, aki e faj els részletes

vizsgálatát végezte s aki Halaváts és L r ént he y mellett századunk elején

a pannon kiváló tanulmányozója volt.
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Congeria ungiila caprae vitálisi var. nov.

Termete az átlagnál zömökebb, a tekn belseje fell nézve fent a búb alatt,

a septumnál az oldalak derékszögben találkoznak; a búb duzzadt, ersen becsava-

rodott (elre és oldalt is csavart); a háton a búbtól lefelé fent ersen kiálló, lefelé

gyorsan ellapuló gerinc húzódik.

A három változat természetesen egymásba átmeneteket mutat. A változé-

konyságot fleg a következkben mérhetjük. 1. A termet karcsú vagy zömök voltát

leginkább mutatja az a szög, melyben a búb alatt a kagyló belseje fell nézve az
els és fels oldal találkozik. Ez a szög a var. halavátsinál 40-tl 60°-ig, a

var. lrentheyiné\ 60-tól 90°-ig terjedhet, a var. vitálisiná\ 90° körüli.

2. A búb csavarodottságát is mérhetjük, bár kevésbbé pontosan éspedig

összeadva a kagyló hossztengelye körül számított oldalcsavarodás fokát ésj az

erre merleges szembe (a háttól a tekn belseje felé való) csavarodást. A becsa-

varodás a var. lrentheyi-né 1 igen csekély (30° körül), a var. halavátsi- nál 60tól

90°-ig (oldalt csavarodás); a var. vitálisi- nál 120°-nál több (oldalt kevéssé és elre

ersen csavarodott) A változékonyságot a következ rajz mutatja, vízszintesen a

termet karcsúságának, függélyesen a búb csavarodottságának mutatószámai. Jelek:

szaggatott vonal = a szóródási terület határa. H = a Congeria nngula caprae var.

halavátsi típusnak megfelel érték helye a rajzban. L. = a var. lrentheyi helye.

V = a var vitálisi helye. Eddig nem vizsgáltam át még olyan nagy anyagot, hogy e

változékonyság id, hely vagy' fácies-vonatkozásaihoz hozzá tudnék szólni.

var. halavátsi

Congeria angula caprae

var. lrentheyi var. vitálisi
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A 4960. sz. 1 : 75000-es térképlap DK-i sarkában, a Tata— Kpcs—Császár vonaltól

DK-re foglalnak el nagy területet az Ungula caprae- rétegek. Kömldtl DK-re 240

m-nél is nagyobb magasságot érnek el; ez érthetvé teszi, hogy a „kecskekörmök“
200—220 m magasság közt fekv levantei kavksokba is bemosathattak.

Kömldtl közvetlen K-re agyagos rétegben a Congeria ungula caprae együtt

fordul el Congeria partschi-yal; feküjében aprókavicsos homok található, — ami

itt a pannonban nem gyakori. Valamivel magasabb sztratigrafiai helyzetben lev
homokos agyagrétegben (innen K-re a dombháton) már nincsen C. partschi a

C. ungula caprae mellett. Mihályi fels pusztától K-re IV2 km-re pannon homokos
agyag jó feltárásában nem találtam kövületeket; enyhe ÉK-i dlés figyelhet meg
itt. Kevéssel tovább ÉNy-ra, a 208-as magassági ponttól közvetlenül Ny-ra agyagos

rétegekben gyakori és jó megtartású a Congeria ungula caprae; mellette Limrio-

cardium penslii és Melanopsis pygrttaea is jelentkezik. A térszíni lejt itt kb. egybe-

esik a rétegdléssel. Tovább ÉNv felé haladva ugyanezen réteg homokosabbá válik,

a faunája is gazdagabb lesz:
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Dreissensia auricularis F.

Congeria cz
j
'eki H a r n.

„ ungula caprae M ii.

Limnocardium apertum M ii.

„ steindachneri B.

„ penslii variocoslaturn V i t áli s.

,, hantkeni F.

„ priscae S t r.

Planorbis sp.

„ micromphalus B.

Limnaea cír. kobelti B. í

Melanopsis impressa K r.

„ pygmaea F.

Pleurocera radmanesti F.

Goniochilus glandulinus S t o I.

Valvala sp.

„ kupensis F.

Amnicola margaritula F.

Ostracoda.

Kevéssel tovább ÉNy-ra, Duc-tanya közelében Vitális István szép pan-
non faunát talált. Vitális 'faunalistája kb. ugyanennyi fajt tartalmaz, de csak
egyetlenegy: Dreissensia auricularis közös az enyémmel. Meglep, hogy a két közvet-
len egymás mellett elforduló fauna ennyire eltér lehessen. Els pillanatra ezzel
kapcsolatban természetesen azt gondolhatnék, hogy az én faunám idsebb; Vitá-
lis valóban a felspannón közepére tette saját faunáját, míg az enyém vitán felül

az Ungula caprae szintbe tartozik. Csakhogy a két lelhely közül az enyém fekszik
magasabb térszínen, DK-re Vi t á l i s - étól, a rétegek dlése ped :

g enyhe ÉNy-i; a

két elfordulás ugyanazon rétegbe esik.

Ha elfogadnók az egyik lelhely „fels pannon közepe" kormeghatározását,

úgy törésvonalat kellene a két lelhely közé húznunk. Azonban valóságban nem ez

a helyzet. A Vitális-féle lelhelyen találtam több Melanopsis impressa- 1, egy
Limnocardium priscae- 1, néhány darab Congeria ungula caprae- 1. Ezek vitathatat-

lanná teszik ezen elfordulás ungula caprae- szintbe tartozását. A Vi t á li s - féle

faunában szerepl Melanopsis caryota lehet egy kissé lekoptatott M. impressa.

A Vitális által említett Melanopsis decollata is könnyen lehet azonos az általam

M. pygmaeának határozott sima MelanopsissM — a kettnek megkülönböztetése sok-

szor bizonytalan. Nem kétséges, hogy a Vitális által innen új fajként leírt

Limnocardium varíocostatum csupán nagytermet változata a L. pensilii-nek. A most
gyjtött gazdag anyagban mértem a L. penslii-variocostatum példányok borda-

szélességét; ez t. i- a nagyságnak legkönnyebben, töredékek esetében is, mérhet
adata. A következ eredményt kaptam (fels számsorban a különböz bordaszéles-

ségek, alatta az illet méretnek megfelel példányok száma):

mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,6 7

db 17 15 14 8 9 10 10 8 8 4 2 1 1

A Duc-tanyától délre fekv két lelhely (a Vitális István által 1934-ben leírt

és a most általam talált) ezek szerint nem mutat olyan lényeges eltérést, hogy
ne volna mindkett a Congeria ungula caprae-simibe sorolható. Vitális lel-
helyétl m'nd DNy-ra Kócshegven, mind ÉNy-ra Kócs faluban ungula caprae réte-

geket találunk, szegényes faunával. Ezeket is tekintetbe véve még valószíntlenebb
magyarázat lenne az, ha itt Vitális lelhelyét fiatalabb panóniai szint törések

mentén mélybe süllyedt kicsi rögének tartanók. A következ két tömbszelvény

mutatja a) az általam feltételezett és b) az általam valószíntlennek tartott

magyarázatot.

° Földtani Közlöny.



Alsó ponnorukum

r. Oslenymorodvony lelhely O
bo/o fon/co szintben (?)

> Osienumorod^óny lelhely azv unqulo coproe szintben

S

feltételezett vet
felszíni helye

Balatonica szint.

A pannóniai emelet következ fiatalabb szintjei (balatonica szint és dácien)

Szádeczky szerint Komáromtól és Gyrtl DK felé a következ határig terjed'

nek: Dunáalmás, Tatától ÉNy 3 km, Kócstól ÉNy 2 km, Kisbértl Ny 8 km. Ezt a

határvonalat lényegében megersíti, hogy ÉNy felé legszéls Congeria ungula
caprae leleteim Keréktelekinél és Parraghpusztánál vannak. Sajnos azonban a bala-

tonicás és wetzleris (pontusi s .str. és dáciai) faunáknak egyetlen olyan jellemz
elfordulását se találtam ezen a vidéken, mint amilyenek innen Ny-ra, pl. Nyárád r

vagy Gyrszabadhegy. Mégis a kzettani hasonlóság és néhány (
Szádeczky

mvében 'felsorolt) szegényesebb lelet alapján is a felspannóniai (ungula caprae-

nál fiatalabb) rétegek jelenléte e vidéken bizonyosnak tekinthet.

Nézetem szerint azonban nem áll az, hogy Kócs és Szák körül 200 m tszf,

magasságban az ungula caprae-rétegek fedjében balatonica szint kövületei fordul'

nának el; Szádeczky ezt (idézett mvében 125. old. alsó 4 sor, 126. oldal

fels 3 sor) nyilván elssorban Vitális I. kocsi (Duc-tanya melletti) faunájára

alapozva írta; — ezt a faunát pedig a fentebb ismertetett megfigyeléseim alapján

nem a balatonica-, hanem az ungula caprae-szintbe kell sorolnunk.

Pannon kavicsok.

A pannónikumon belül vékonyabb aprókavicsrétegeket Kömldnél találtam;

ezek kb. az alsó-felspannóniai határra eshetnek. Keletkezésükhöz különösebb

magyarázat al
:

g kell; a pannóniai tó partjának itt közel kellett lennie s átmenetileg

durvább törmeléknek D fell való behordása megersödhetett.

Levantei kavicsok.

200 m tszf. magasságban, s kevéssel ezen felül is a pannóniai rétegekbl álló

dombok lapos hátain nagy területen találunk durva kavicsokat a Császár és Tata

közti területen. Ezeket már régen levantei kavicsoknak tekintették — bár faunával

koruk nem bizonyítható. ,,Kecskekörmöket“, tehát a Congeria ungula caprae lekop-

tatott teknit sok helyen tartalmazzák. Térszíni helyzetük és nagy területen való

elterjedésük (függetlenül a mai völgyek elképzelhet terrasz-alakulataitó 1

) a pleisz-

tocén-kor ellen szólnak.
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Ilyen levanteinek minsíthet kavicsokat találunk Császártól D-re a Kopasz-

hegy DK-i részén, több folton Dad környékén elég nagy elterjedésben és nagy vas-

tagságban a Kecskéd, Környe és Kömlöd közti dombhátakon; azután Kömldtl É-ra

Mihályi íelspuszta és Tóth M.-tanya mellett. A levantei kavicsok széls elfordu-

lása ezen a területrészen a 208 m magassági ponttól kevéssel D-re van; de itt is

még tojásnyi nagyságú kavicsszemek bven vannak. Ez arra utal, hogy itt nem az

egykori lerakodási terület ÉNy-i széle lehetett (hiszen ezt a szemnagyság csökke-

nése jelezné), hanem a további részeken csak utólag a denudáció pusztította le a

kavicstakarót.

E kavicsok gömbölyítettsége (v = 4,8—5) azt mutatja, hogy ezek nem duna-
kavicsok, hanem jóval kisebb távolságból (100— 110 km) dél fell, talán Székes-

fehérvártól D-re, a Balatontól K-re, ma a mélyben lév kristályos shegységbl
származnak.

Levantei Duna-kavicsokat találunk a Szádeczky által feltételezett Gyr—
Tata közti dómsor tetején. Ezeknek gömbölyítettségi érféke v= 6‘/4,6Y2.

Pleisztocén kavicsok.

A pleisztocén kavicsokat magam e területen nem vizsgáltam; Szádeczky
részletesen leírja ezeket s megkülönbözteti északon a Duna, délen a Bakony és Vértes
fell jöv patakok által lerakott pleisztocén kavicsokat. A pleisztocén kaviosok elren-
dezdésének a mai morfológiával való nagy egyezése arra mutat, hogy számottev
pleisztocén (levantei emelet utáni) mozgásokat (gyrdést) ezen a területen nem
kell feltételeznünk.

Tektonikai viszonyok.

Az elbb felsorolt három pannóniai szintnek (alsópannóniai, ungula caprae-
szint, balatonica- szint) D, Hl, DK fell É, ill. ÉNy felé egymás után következ
•sávokban való elhelyezkedése is arra vall, hogy itt É, ENv-i regionális dléssel kell
számolnunk. Megersítik ezt a tényleges mérési adatok is. Szádeczky is,

magam is több helyen' mértünk ilyen irányú, 2—3°-os dlést. Magam ilyen dlés-
adatokat figyeltem meg a következ helyeken: Kócs; szlhegy Duc-tanyától D-re;
208-as magassági pont Duc-tanyától DK-re; Kömld; Erdtagyos-pusztától ÉNy;
Neszmélyi téglagyár. Szádeczky hasonló dlésmegfigyelései: Nagyigmánd,
Mócsa, Tóváros. Tatatóvárostól Ny-ra, a baji út mellett lév volt Eszterházy-féle
téglagyár szürke agyagában Szádeczky ÉNy-i 8°-os dlést említ; magam itt

hasonló irányú kétes 1—3°-os dlést láttam.

Északabbra a Dunához közel a fiatalabb pannóniai szintekben és részben még
pleisztocéenben is mért dlésadatok alapján Szádeczky egy dómsorozatot is fel-

tételez, Gyrtl Tatáig. Az itt is meglév É és ÉNy-i irányú dléseken kívül ellen-

tétes (ÉK, D, DNy) lejtésirányokat is jelez az egyes feltételezett dómokon. Magam-
nak sem 1949. évi térképezésem folyamán, sem az 1950-ben végzett megfigyelésein

során egyetlen ilyen ellendlést sem sikerült találnom, amely ezen boltozatok létezé-

sét ersítette volna.

A levantei kavicsoknak a Gyr—Tata közti dombsor magaslatain való el-
fordulása is azon feltevés ellen szól, hogy ezek a dombok levantikum alatti, vagy
közvetlen levantikum eltti gyrdések folytán keletkeztek volna. Ezeknek a feléte-

lezett szerkezeteknek alaposabb átvizsgálása, esetleg aknázással, még feltét-

lenül kívánatos.

A Gyr—Tata közti dombsortól D-re, Kisbér és Tárkány környékén H o r u-

sitzky H. több dlésadatot mért s azokból egy É— D-i csapású antiklinális létezé-

sére következtetett. Idézett munkájában (a 151. oldalon) közölt térképvázlaton hét

észak-északnyugati dlést rajzol e területen; magam további 4 ilyen dlést találtam

itt (Kisbér, Été, Csép és Tárkány határában). Ezekkel szemben ellentétes irány
(helyesebben ÉK-i, tehát csak legfeljebb 90°-kal eltér) dlést csak kettt jelölt Horu-
sitzky, Tárkánvtól D-re; e két adat, ha kevéssé is, de támogatná egy ilyen anti-

5
:
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klinális feltételezését- Ezért e két dlés helyét aknázással alaposan átkutattam.
Az aknázás azonban nem mutatott itt se ÉK-i dléseket. Az aknák többségében
vízszintes pleisztocén vagy kétes pannóniai korú rétegeket, a legmélyebb, biztosan
pannon emeletet feltáró aknák egyikében pedig elég megbízható ÉNy-i dlést mér-
tem. Volt ugyan két olyan akna, melyekben kavics közé ágyazott vékony, homokos
agyagrétegek bizonytalan, egyenetlen észak-keleties lejtést mutattak, de éppen
minthogy kavics-rétegek közti vékony agyagokról van szó, korukat nem tarthatjuk
Pannóniáinak és fejtésüket nem tektonikusnak. Ennek alapján tagadnom kell, hogy
dlések alapján következtetni lehetne itt egy E—D-i antikl nális létezésére. H o r u-

sitzky azonban a dlésadatokon kívül még egy' tényezbl: a kutakban megfigyelt
víznívó magasságából is ugyanilyen antiklinális létére következtetett. Ha azonban az
— amúgy is túlritkás — víznívóadatokat izohipszák.kal próbáljuk összekötni, azok-

ból csak az általános DK—ÉNy-i lejtés adódik ki ellentmondhatatlanul, ami a tér-

szín tényleges uralkodó jellege s csak igen bizonytalanul látszik a Bakony-ér és

Malom-ér horpadásamak beékeldése ebbe a flejtbe; tektonikát ezerintem nem
bizonyítanak ezek az adatok.

H. LIlTpayc

reo.iorii'ieeKHe Hce.ienoBamiH b OKpyviíiioeTii TaTa Kaiuep

B boctohhoh nacTH MejiKOH-BaHrepcKoft Iin3M3HHOCTn ;tpyr aa flpyrOM

ejieziyioT pasJiHHHbie ropH30HTK> noíminecKoro (natmOFCKoro) apyca; nmKHHH
paHHOH, ropB30HT. Ungula eaprae „ropH30HT anaTOHHKOBbiK“ h /tanneBbiü ropH30HT

Oömee naflemie C3-Hoe, rpaaycOM 2-3°. B OKpyjKHocra Kamöepa aBTOp Hamen
HHrepecHyio (payity c MHOwecTBOM paKOBHH Linmocardium Abihi. KpoMe 3TOro

onecaioTCH Apyrue oHaafeHiiH ropn30HTa, „Ungula Caprae“. Abtop onnmeT HOBbifi

BapneTac BH^a Congeria ungula capi-ae, KOTOpbiü oh HasBan : var. Vitaiisi. B ropü30BTe

Ungula Caprae b CTpenatoTCH n raneHHHKH. B neBatminecKOM npyce aBTop pa3nuuaeT

CHJibHo OKaTaHHbie ayHaftcKne rajieuHHKH, Manó OKaTaHHbie ranennHKH kpkkoio

UpOHCXOHCAeHHH.

GEOLOG1SCHE BEOBACHTU NGEN IN DÉR UMGEBUNG VON KISBÉR

UND TATA (TRANSDANÜBIEN).

L. S t r a u s z-

Angaben zr Stratigrapnie dér Neogenbildungen diesei Gegend sind in dér

Monographie von Szádeczky-Kardoss (4) zu finden.

Unterpannon.

Dér graue Tegel in dér Batthvány-schen Ziegelgrube von Kisbér enthált eine

interessante Fauna, sehr reich an índividuen, aber artenarm; ausser den von H.

Horusitzky beschriebenen Arten sammelte ich noch
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Congeria czjzeki H ö r n.

„ cfr. partschi Horn.
Limnocardium abichi R. H.

„ cfr. lenzi R. H.

„ kosiciforme B a r n. et Sír.

Valenciennesia reussi N e u m.

Diese „Becken-Fazies" ist selír verbreitet in dér Tiefe im S- und W-Transdanubien

und bekannt aus Ölschurfbohrungen.

Ungula caprae-Schichten.

Manche Fundstatten sind bekannt (4), wo die Leitart Congeria ungula caprae

M ii ti s t. massenhaft vorkommt, mit armer Begleitfauna. Neue Funde sind die

Folgenden:

1. Kerékteleki (W von Kisbér); 2. Parragh-puszta; 3. W von Kömld; 4. SO
von Kömld; 5. N von Kömld, neben dér Höhepunkt 208 fii; 6. O vöm Kömld;
7. SSO von Kocs; 8. Tata, Z'egelgrube neben dér Komáromer Landstrasse, 9. Tata,

SO-Fuss des „Látóhegy" FItigels; 10. Ziegelgrube von Neszmély.

Die Gesamtfauna ist die Folgende (Fundstatten mit den obigen Nummern
bezeichnet).

Fundstatten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unió cfr. atavus P a. + 1

Dreissensia auricularis F +
Congeria ep. + +

„ czjzeki Horn. + + + +
„ partschi Horn. 4-

„ ungula caprae M ü. + + + + -}-

„ „ „ vitálist S t r. _u

Limnocardium sp. +
„ apertum M ii. + + + + +
„ pensilii F. + -L

„ aff. majeri Horn. +
Micromelania sp. +
Melanopsis pygmaea F. +
Die Art Congeria ungula caprae ist überall massenhaft. Ihre Variabilitát wurde von
/. Vitális beschreiben (5). Die von ihm aufgestellten zwei Varietáten sind

1. „Var. halavátsi": schlank, Wirbel seitlich verdreht; 2. „Var. lrentheyi";
stumpf, Wirbel gerade. Nun kann ich noch eine aufíallendc neue Varietát unterschei-

den: 3. „Congeria ungula caprae var. vitálist nov. var“': stumpf (Vorderseite

und Oberseite bilden bei dem Septum einen Winkel van 80—90°), Wirbel nicht nur
seitlich verdreht, eondern auch innenwarts stark gekriimmt.

lm Grafkon können diese Eigenschaften mit zwei Winkelwerten bezeichnet

werden: (horizontal) dér Winkel, den die Vorderseite und Oberseite miteinander bil-

den vöm inneren dér Schale betrachtet; (vertikal) Verdrehungswinkel des WTbels,
Se :tendrehung und Krümmung gégén das Innere dér Schale summiert. Die Werte
dér drei Haupttypen sind durch folgende Buchstaben bezeichnet: H = varietas

halavátsi, L = var. lrentheyi, V = var. vitális i. Die Mehrheit dér

Exemplare in einem Fundort falit aber zwischen die«en Grenzwerten zersteut. (Fig.

1. im ungarischen Text.)

Eine reichere Fauna des Ungula ca/irae-Horizontes fand ich SO von Kocs,

auf dem Weinberge S von Duc-tanya. In gelben sandigtonigen Schichten kommen

’nier folgende Arten vor:

Dreissensia auricularis F .. Congeria czjkzei H örn., Congeria ungula caprae

Ví ii., Limnocardium apertum M ii., Limnocardium steindachneri B.. Limnocardium
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pensilii variocostatum Vitális, Limnocardium hantkeni F., Lirnnocardium priscae

S t r., Planorbis sp., Planorbis microphalus B., Limnaea crf. kobelii B., Melanopsis

impressa K r., Melanopsis pygmaea F., Pleurocera radmanesti F„ Goniochilus glati-

dulinus S t o l., Valvata sp., Valvata kupensis F., Amnieola margaritula F., Ostracoda

Einige Hundert Schnitte gégén Norden ist ein anderer Fundort, vöm Prof.

I. Vitális in 1934. beschr'eben (6). Diese Fauna enthált ebensoviel Arten, wie

die oben auígezáhlte, auffallenderweise ist aber eine einzige Art: Dreissensia auri-

cularis in beiden Listen géméin. Zuerst würde mán so auf eine Altersunterschied

schliessen; aber die beiden Fundestátten scheinen genau in dasselbe stratigraphiscbe

Niveau zufallen. Vitális hat seine Fauna in den Balatonica- Horizont (Mittleres

Oberpannon) eingereiht; wenn es wirklich so wáre, dann wáre mán gezwungen sein

eine Verwerfung zwischen beiden Lokabtáten voraussetzen.* Ich bin aber dér Mei-

nung, dass die von Vitális beschriebene Lokalitat gleichfalls dem Ungula
caprae-Hor\zont entspricht, weil 1. ich habé dórt einige Bruchstücke von Congeria
ungula caprae und Melanopsis impressa gefunden; 2. die von Vitális als Limno-
cardium variocostatum n. sp. beschriebene Art ifit eine grosswiichsige Varietát des ,

L. pensilii (3, p. 68), ungemein háuíig in meisten Ungula caprae-Fundstátten; 3. in

dér Paláont. Sammlung des Ung. Nat- Museums sah ich d'e von Vitális als
ú

..Lyrcaea caryota" bezeichneten Exemplare — diese sind beschádigt, und können
ebnsowohl dér Art M. impressa entsprechen; 4. Melanopsis pygmaea (sehr hantig

in meiner Fauna) und M. decollata (sehr selten in dér anderen Fauna) können von-
- einander nicht immer leicht unterschieden werden; vielleicht bezieht sich dasselbe

auch auf die von Vitális als „Melanopsis oxyacantha

“

bezeichnete Form, gégén-
]

über dér álteren M. bouéi. — So bleiben keine solche Unterschiede zwischen beiden

Faunén, die eine Altersunterschied widerspruchslos beweisen könnten.

Tektonik.

Szádeczky hat einige armere Faunén aus den a/atom'ca-Schichten be-

schrieben. Von den drei Pannonhorizonten sind die áltesten im SO-Teil des Gebietes

(in dér Náíie des Ung. Mittelgebirges) aufgeschlossem, die Ungula caprae- Schichten

sind in dér Mitte und die Ba/a/om'ca-Schichten (und Dacien) im NW. Das Einfallen ist

überall N\V-lich, 2—3°. So kann d'e tektonische Bau ganz einfach sein. Eine von

H. Horusitzky vorausgesetzte N—S streichende Antiklinale kann nach meine

Schurfschachtangaben bezweifelt werden. Szádeczky beschrieb (4) kleine Falt-

strukturen im Nordteil dieses Gebietes; d es soll noch mit Schurfsehachten nach-

gepriift werden. (Literatur 6. im ungarischen Text.)

IRODALOM

1. Horusitzky H.: A bábolnai állami ménesbirtok geológiai viszonyai. Föleit.
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giai viszonyai. Földt. Int. Évi jel. 1916. — 3. Strausz L.: Das Pannon des Mittleren

Westungarns. (Ann. Mus. Hist. Nat. Hungar. 35, 1942.) — 4. Szádeczky K. E.:

Geologie dér Rumpfungarlándischen Kleinen Tiefebene. (Mitt. Berg. Hüttenm. Abt. K U. K
Josef Univers. 10, 1938.) — 5. Vitális L: A balatonvidéki kecskekörmök és lelhelyeik.

Die Ziegenklauen dér Balatongegend und ihre Fundorte. (Balaton tud. tanúim, eredm. !\

1911.) — 6. Vitális L: Limnocardium variocostatum n. sp. (Math. Term. Tud. Ért.

51, 1934.)



ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK II

T o kod y László.

A pirít morfogenetikai meghatározását még nem sikerült elérni. Erinek érde-

kében szükséges a kevésbbé jelentsnek tn elfordulásokat is tanulmányozni, hogy

a piritrl teljes képet rajzolhassunk és alakulásbeli sajátságait megállapíthassuk.

Ezt a célt szolgálják az alábbi vizsgálati adatok.

*

Pyrit— Rudna (Spis, Szepes vm., Csehszlovákia).

Roznáva-( Rozsnyó-) tói nyugatra az Ivágyóhegy (954 m) szideritjében talál-

ható piritrl több szerz (Maderspcich L. 1880, Tóth M. 1882, Schafarzik
F. 1904, Papp K. 1915) megemlékszik, de kristálytani sajátosságairól eddig nincs

semmi adatunk.

D ö r ö g d y D. gyjteményében négy igen szép sziderit-darab van, melyeken
figyelemreméltó pirit-kristályok ülnek. Ezek a pirit-kristályok a szürkés-sárga, szür-

kés-barna vagy világos borsárga sziderit-en ülnek, melynek egyetlen kristály-

alakja, az alapromboéder 4—20 mm nagyságot ér el. Az egyik szederit-darabon a

ffömeget alkotó szideriten kívül kvarc és kalcit jelent meg. A kvarc-

kristályok színtelenek, rajtuk a szokásos m (íoío]
,

i {íoíij
,

z {orii} forma figyel-

het meg. A fehérszín kalcit e {
0112 )- alakban jelenik meg, nagysága 10—20 mm.

A pirít kristályai 0,5—3 mm nagyok, a legtöbbjük azonban csak az
1 mm nagyságot éri el. Felületük gyakran zöldes- :

bolyás, ibolyáskék vagy vöröses-

ibolya színre futtatott. Formákban szegények, mindössze három kristályalak ismer-

het fel rajtuk:

a {íoo} o {
1 1

1 }
e

{
210

}

Típusuk változatos. Négy jól elkülöníthet típusba sorolhatók: 1. hexaéderes,

2. öktaéderes, 3. oktaéder-hexaéder középkristály és 4. pentagondodekaéderes.
Négy hexaéderes típusú kristályt vizsgáltam meg. A tanulmányozott, 1 mm

nagy kristályok vöröses-ibolyás színre futtatottak. Az uralkodó hexaéder lapjai a

szokott módon váltakozva, éleikkel párhuzamosan ersen rostozottak. Az ^oktaéder

alárendelt. A hexaéderek az egy'k kristálytani tengely irányában kissé megnyúltak,

ennék következében kifejldésük többé-kevésbbé négyzetes rendszerre (II. r. prizma

és I. r. piramis kombinációja) emlékeztetnek.

Az öktaéderes típus megvizsgált kristályainak száma négy. Ezek között

egyetlenegy kristályon csak az oktaéder fejldött ki. Az 1 mm nagy kristály tompa-
fény aranysárga lapjai sírnák. Három, 1— 1,25 mm nagy kristály zöldes-ibolyásra

színezdött lapjai élénkfények. E kristályokon az uralkodó oktaéderen kívül apró

lapocskákkal a hexaéder is megjelent. Az öktaéderes kristályok nagyon szép szabá-

lyos (ideális) kifejldést tüntetnek fel.

Az oktaéder-hexaéder középkristálytípust képvisel kristályok ritkák. A vizs-

gált anyagban mindössze kett fordult el (az egyik 1 mm, a másik 3 mm). Mind-

két krstály egyes lapjain — nem mindegyiken — ibolyáskék futtatási szín figyel-
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heí meg. A kristályok felülete mozaikkristályra emlékeztet. Az oktaéderlapokon
rozettaszeren pikkelyek helyezkednek el. A hexaéderlapokat négyzetalakú szub-
individuumok borítják, melyeknek határélei az [a : o= 100 : 1 11] övbe esnek.

A pentagondodekaéderes kristályok mérete 0,5 mm. Öt kristály tartozik e

típusba. Egyetlen kristályalakjuk az e {
210

j , melynek lapjai a jellemz éllel pár-
huzamosan finoman rostozottak, rajtuk futtatási szín nincs.

Pirit — Gánt (Fejér vm.)

1947-ben, egyetemi kirándulás során végzett gyjtésem anyagából, Gánton,.
a hosszúharasztosi bányából piritkristályokat gyjtöttem. A hosszúharasztosi
bauxitbánya fekvje felstriász dolomit. A dolomit felszínén a bauxit határán, rnan-
gános bevonat, kéreg mutatkozik. A hosszúharasztosi bányában a már lefejtett

bauxit alól napfényre bukkanó dolomit karsztos felületein több helyütt látható ez a

mangános kéreg, melyen néhol limonittá alakult pirit-kristályok voltak. A rózsaszín
vagy ibolyás festdés dolomit fölött 2—5 mm vastag mangános kéregén helyez-

kednek el a csoportosan összentt 0,5— 1,5 mm egykori pir'tkristályok. Fényl íelüle-

tek, mintha csillogó mázzal volnának bevonva.

A kristályok hexaéderek. Nagy ritkaságként az uralkodó hexaéder csúcsain

az oktaéder parányi lapjai is megjelennek. A kristályok legnagyobb része legömbö-
lyödött, de azért gyakran találni egyenes élekkel kifejldött kristályokat is. Utób-

biakon azonban mindig egyedül csak a hexaéder ismerhet fel. A kristályok általá-

ban csoportosan, egymással összenve, egymáson félig áthatolva fordulnak el-
Az egymással párhuzamos él kristályokból összetevdött tömbök maximál'san

5 mm nagyságúak. A kristálycsoportok között találhatók a hexaéder-oktaéder kom-
binációját feltüntet kristályok.

Pirit — Ralimba (Veszprém vm.)

A halimbai bauxit föltárása céljából több fúrást mélyítettek. Az egyik fúrás

pirittartalmú mintáját megvizsgálásra Vadász E. bocsátotta rendelkezésemre.

Az 1946 március 16-án végzett fúrás 57,2—57,4 méter között piritet ütött meg.

A fúrásminták pirites darabjain szép kristályok ülnek. A kristályok mérete 0,5—5
mm között változik. Rajtuk mindössze három forma állapítható meg:

a (lOOj o {lll} e {210}

Az' élénkfény kristályok típusa oktaéderes. Az uralkodó oktaéder lapjai

vagy simák, vagy a lapközépen kimart, illetve apró pikkelyekbl állónak látszanak.

A hexaéder lapjainak kifejldése kétféle: görbült vagy sima. Ha görbn't topokkal

jelenik meg, akkor finoman rostozott. Ha síklapokkal fejldik ki, akkor apró göd-

röcskék borítják és ezért felszíne bársonyosan csillog.

/. ábra Pirit Halimbáról — Pvrit von Malimba.
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A hexaéderrel egyenl nagy lapokkal alakul ki az c
|
2

1

o
J

Kifejldése sok

hasonlóságot árul el a hexaéderlapokhoz. Megjelenik görbült lapokkal cs ekkor az
a: e éllel párhuzamosan finoman rostozotí. Kifejldik síma lapokkal is, ekkor azon-

ban a lap bels része hiányos: apróbb laprészletekbl áll vág)' üreges és csak az

a: e és a: o élek közelében alkot összefügg sík felületet.

A kristályok kombinációja kétféle. Az egyik kombinációban csak az a
!
100

és 0 ! 111
!
vesz részt. Ezeken a kristályokon jelenik meg a bársonyos felület hexa-

édei. A másik kombináció-típusban az elbbi két formához az e { 210 } is csatlakozik.

Egyik halimbai fúrásból egy 35 mm hosszú és 15 mm átmérj hengeres
piritkonkréció került ki. A henger belseje kristályos szemcsés. A henger palástján

sugaras elrendezdésben egymással tömötten összentt, megnyúlt piritkristályok

helyezkednek el. A hengert ferdén elhelyezked öv öleli körül, ennek felületén ül
és többé-kevésbbé hipoparallel elrendezdés piritkristályok csúcsain az a

J
1 00 }

o
{
111

}
és e

(
210

) forma figyelhet meg. A krstályok típusa oktaéderes. A kristá-

lyok az 5 mm nagyságot is elérik. A konkréció kristályai Iegömbölyödöttek, alig

fénylk. A konkréció rajzát az 1. ábra tünteti fel.

JI. Tokojh

Muiiepa.iorn'ieeKiie coonjeiiiiH

Abtop .saKHMaeTCH MopdbojiorrmecKHM omicaHHeM HeKOTopwx KpacTajiJioB

napirra c oipefi ne.ibio onpeaejiemm Mop^oeHeTmecKiix cboííctb napuTa. Oh
oímcaeT KpucTanjibi napaTa Tpex MecTopo<K,aeHníí : Py^fia, TaHT, XajiHMöa. noejie/i-

nae Asa MecTopoiKaeHHH hbjihiotch öOKCHTOBMMu iáé napnT B CTpenaeTCH Ha
rpamme noaoniBeHHbix aonoMHTOB h öOKCHTa. KpacTajiJibi nepura OTnacTH npe-

Bpamajmcb b jihmohht. rocno^cTByioT (Jjopmbi reKcae^epa.

MINERALOGISCHE MITTE1LUNGEN. II.

L. T okod y.

Pyrit— Rudna (Komitat Spis— Szepes, Ischechoslovakei.)

Pyrit, dér im Siderit des Ivágyóhegy (954 m) westlich von Rozniíva (Rozs-
nyó) vorkommt, wird von mehreren Autoren erwáhnt (L. Maderspach 1880.
M. Tóth 1882., F. Schafarzik 1904., K. Papp 1915.) aber von semen
kristallographischen Eigenschaften habén wir bisher keinerlei Angaben.

In dér Sammlung von D. Dr ö gdy befinden sich vier sehr schöne Sde-
ritstufen, an denen beachtenswerte Pyritkristalle sitzen. Auf djese Kristatle beziehr

sich d :

e nachstehende Mitteilung.

Die Pyritkr :

stalle sitzen auf dem gráulichgelben, graulichbraunen odor hel'-

weingelben Siderit, dessen einzige Kristallform, das Grundromboeder, 4—20
mm gross ist. An dem einen Sideritstück erscheinen ausser dem Siderit, dér Haupt-

masse, Q u a r z und K a 1 z i t. Die Quarzkristalle sind farblos; an ihnen lassen

sich die gewohnten Formen m
(

1(V*°}, r
(
10 Í 1 }, z {0111 )

beobachten. Dér weisse

Kalzit erscheint in dér Form e {
0112

) ; Seine Grösse ist 10—22 mm.
Die Kristalle des Pvrits 6ind 0,5—3 mm gross, die meisten von ihnen aber

\
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bloss 1 mm. Ihre Oberfláche ist oft grünlichviolett, violettblau oder rötlichviolett

angelaufen. Sie sind formenarm; es s
:nd an ihnen insgesamt drei Kristallformen zu

erkennen:

a
{
100

}
0 {111}- e

{
210

}

Ihr Typus ist mannigfaltig. Es lassen sich leicht vier Typen unterscheiden:
1. hexaedrischer, 2. oktaedrischer, 3. Oktaéder—Hexaeder-M ttelkristall und 4.

pentagondodekaedrischer.
Ich habé vier Kristalle von hexaedrischen Typus untersucht. Die untersuchten,

1 mm grossen Kristalle sind rötlichviolett angelaufen, die Fláchen des herrschen-
den Hexaeders in dér gewohnten Weise abwechslend, parallel zu ihren Kantén
stark gerieft. Das Oktaéder ist untergeordnet. Die Hexaeder sind nach dér einen
kristallographischen Achse etwas gestreckt, darum erinnert ihre Entwicklung mehr
oder minder an das quadratische System (KomKnation von Prisma II. Ordn. und
Prisma I. Ordn.).

Vöm oktaedr'schen Typus habé ich ebeníalls vier Kristalle untersucht. A i

e :nem einzigen Kristali ist bloss das Oktaéder entwickelt; dér 1 mm grosse Kristail

hat matté, goldgelbe, glatte Fláchen. Die grünlichviolett gefárbten Fláchen dér

übrigen drei, 1— 1,25 mm grossen Kristalle sind von lebhaftem Glanz. An d'esen

„ Kristallen erschien ausser dem herrschenden Oktaéder auc'n dér Hexaeder uzw.
mit winzigen Fláchen. Die oktaedrisehen Kristalle zeigen sehr schöne, reguláre

(ideale) Entwicklung.

Dér Typus des Oktaéder—Hexaeder-Mittelkristalls ist von ganz wenigen
Kristallen vertreten. Ich habé im untersuchten Matériái insgesamt zwei gefunden
(einen von 1 mm und einen von 3 mm Grösse). Einzelne — nicht sámtliche — Fiá-

chen beider Kristalle sind v’olettblau angelaufen. Die Oberfláche dér Kristalle erin-

nert an Mosaikkristalle. An den Oktaederfláchen sitzen Schuppen in rosettenartiger

Anordnung. Die Hexaederfláchen sind von quadrapschen Subindividuen bedeckt,

dérén Grenzkanten in die Zone [a : 0= 100 : 1 1 1] fallen.

Die pentagondodekaedrischen Kristalle sind 0,5 mm gross. Zu diesem Typus

gehören fünf Kristalle. Ihre ernzige Kristallform ist e { 210 í ; die Fláchen sind paral-

lel zr charakteristischen Kanté fein gestreift und zeigen keine Anlauffarbe.

Pyrit — Gánt (Komitat Fejér).

lm nachstehenden teile ich meine Beobachtungen über den Pyrit mit, den ich

in dér Grube von Hosszúharasztos gesammelt habé.

Das Leigende des Baux :

tkörpers, in dér Grube von Hosszúharasztos ist Ober-
trias-Dolomit. An dér Grenze des Dolomits und Bauxits ist ein manganhaitiger
Überzug, eine Kruste zu erkennen. Ich habé an den karstartigen Schollen des nach
Abbau des Bauxit zutage tretenden Dolomits diese manganhaltige Kruste an mehre-
ren Stellen gefunden, hie und da über ihm auch die Kristalle des zu Liinonit um-
gewandelten Pyrits. Die gruppenweise zusammengewachsenen einstigen Pyrit-

kristalle, die sich zu Limonit umgewandelt habén, sitzen auí einer 2—5 mm dicken

manganhaltigen Kruste über dem rosafarbigen oder violetten Dolomit. Die Kristalle

dér Limonitpseudomorphosen nach Pyrit sind 0,5— 1,5 mm gross. Ihre Oberfláche

glánzt; ihre Fláchen sehen aus, als wáren sie von einer glitzernden Glazur
überzogen.

Die Kristalle sind Hexaeder. Es ist eine Seltenheit, wenn an den Ecken des

herrschenden Hexaeders auch die winzigen Fláchen des Oktaeders erscheinen.

Die meisten Kristalle sind tonnenförmig abgerundet, doch finden sich oft

auch Kristalle mit geraden Kantén. An den letzteren lásst sich stets bloss dér

Hexaeder erkennem
Die Kristalle kommen gewöhnlich gruppenweise, miteinander verwachsen,

einander halb durchdringend vor. Die Anháufung dér Kristalle mit zueinander paral-

lelen Kantén sind höchstens 5 'mm gross. Unter den Kristallgruppen finden sich

auch Kristalle, welche die Kombination Hexaeder-Oktaeder zeigen.
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Pyrit — Halimba (Komitat Veszprém).

Zum Auíschluss des Halimbaer Bauxits vvurden mehrere Bohrungen vor-'

genommen. Ich bin dem Universitátsproíessor Elemér Vadász zu Dank ver-

pílichtet, das er die Güte hatte, mir die pyrithaltige Bohrproben zr Untersuchung
zu überlassen.

Am 16. Marz 1946 schlug die Bohrung zwischen 57,2—57,4 m Pyrit an. An
den pyrithaltigen Stücken dér Bohrproben sassen schöne Kristalle. Ihre Grösse
schwankt zwischen 0,5—5 mm. Es können an ihnen insgesamt drei Formen fest-

gestellt werden:

a 1 100
J

o
{

i 1
1 }

e
|
210 *

Dér Typus dér lebhaft glánzenden Kristalle ist oktaedrisch. Die Fiáchen des
herrschenden Oktaeders sind entweder glatt, oder es erscheinen in dér Flachenmitle
zerfressene bzw. winzige Schuppen.

Die Flachen des Hexaeders zeigen zweierlei Entwicklung: gekrümmte und
glatte. D e gekrümmten Flachen sind fein gestreift, die ebenen Flachen von kleinen

Grübchen bedeckt und glánzen darum samtartig.

Mit gleich grossen Flachen wie die des Hexaeders ist auch die Form e(2lo|
ausgebildet. Ihre Entwicklung hat viel Ahnlichkeit mit den Hexaederflachen. Sic

erscheint mit gekrümmten Flachen. und dann ist s
r

e parallel zu dér Kanté a : e

fe n gerieft. Sie entwickelt sich auch mit glatten Flachen. dann aber ist dér innere

Teil dér Flachen unvollkommen: sie besteht aus kleinen Fláchenteilchen oder ist

hohl und bildet nur in dér Náhe dér Kantén a: e und a : o eine zusammenbángende
ebene Oberfláche.

Die Kristalle bilden zweierlei Kombinationen. An dér einen Koinbination r.eh-

men bloss a
{
íoo

}
und o •(

ni
[
tei I. Dér Hexaeder mit samtiger Oberfláche erscheint

an diesen Kristallen. Bem anderen Kombinationstypus gesellt sich zu den vorher

erwáhnten beiden Formen auch noch e{ 210 j.

'

Aus dér einen Halimbaer Bohrung kam eine zylindrische Pvritkonkretion

m :

t 35 mm Lángé und 15 mm Durchmesser zutage. Dér Innere des Zylinders ist

kristallisch-kömig. Am Mantel des Zylinders sitzen miteinander dicht zusammen-
gewachsene, gestreckte Pvritkristalle in strahliger Anordnung. Dér Zylinder ist von
einem sch'eflaufenden Gürtel umgeíasst, und an den Ecken dér Pyrit-

kristalle, die an seiner Oberfláche in mehr oder rninder hypoparalieler Anordnung

sitzen, können die Formen a
{
íoo }, o

{

m
}

und e
{
210

J
beobachtet werden. Diese

oktaedrischen Kristalle erreichen hie und da die Grösse von 5 mm. Die Kristalle dér

Konkretion sind abgerundet, kaum glánzend. Die Konkretion ist auf Abbildung 1.

dargestellt.
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CERUSSZIT RUDABÁNYÁRÓL

Z siv n y Viktor.

A rudabányai vasérctelep 1 cerusszitjának kristálytani viszonyait Schmidt
Sándor,2 Kertai György 3 és Koch Sándor4 ismertették.

1941 nyarán, rudabányai gyjtésem alkalmakor néhány érdekes paragene-

zis cerusszitos tufát hoztam onnan a M. Nemz. Múzeum ásvány-kzettára szá-

, mára. Ezt az elfordulást röviden már 1941-ben ismertettem. 5 A következkben ennek

az anyagnak kristálytani vizsgálatát közlöm. Három kristálykát mértem meg: az

4. sz. 1 mm nagyságú, izometrikusan kifejldött, tökéletesen víztiszta; a 2. sz. ca.

0,4 mm magas, 0,6 mm széles és 1,1 mm hosszú, átlátszó; a 3. sz. 0,3 mm magas,
0,75 mm hosszú, kissé sárgás. Valamennyi az o-tengelv egyik végén volt fennve.
Míg az 1. sz. kristályon a harmadikfajta alapprizma és az elsfajta prizmák nagy-
jából egyensúlyban vannak egymással, a másik kettn az [a] zóna lapjai a-tengely

szerinti, nyúlt-oszlopos termetet szabnak meg. A három megmért kristályon, jó

mérések alapján a következ 13 alakot mutattam ki (a bets jelzés mindenütt a

V. Goldschmidt: Krystallographisehe Winkeltabellen-ben (1897) használt):

a !>«>! m {no} *
{
038} y {

102
} v írnir 1V

b í°i°! «• M .r (012) 0 ín 2
}

k [mi} ' y [H3}

i (021} A* (121}

[038] és legtöbbször k lapjai is csak igen keskenyek, a piramislapok p-éi kivételével

igen aprók.

A *
^

038
J új alak; két kielégíten egyez eredményt [(038) (010), ill. (033 )

(0 ) = 75° 00', ill. 75° 14'] adó lapjával csak a 3. sz. kristályon jelenik meg.

Az egyszerbb y ( 0 1 3 )
szimbólumra számított szögérték: 76° 27'.

1 Ez a vasérctelep Rudabánya. Alsótelekes, Felstelekes és Szuhogy kisközségek hata
rához tartozik.

2 Baryt és cerussit Telekesrl Borsotímegyében: Értekezések a természettudományok
körébl [kiadja a M. Tud. Akadémia] 12, 1. sz., i—31 [8—30], [1382],

8 Rudabár.ya oxidációs zónájának úi ásványai, német kivonattal: Neue Vorkommen
aus dér Oxydationszone von Rudabánya; Föídt. Közi. 65, 21

—

30 [26—28], [1935],

4 Magyarországi vasércelíordulások ásványai, angol kivonattal: The minerals of th»
Hungaran iron re deposits; Acta universitatis szegediensis, Sectio seientarum naturalium
(Pars mineralogica, petrographica) = Acta mineralogica, petrographica, 4, 1—41 [24], [1950!-
Ez az értekezés kéziratom lezárása után jelent meg, de még ennek kinyomatása eltt figye-

lembe vehettem.
5 Földtani Értesít, 6, (új) évf., 94—95, [19411. ... . ,,Az ásvány pompásan csillogó,

többnyire gyémántfénv 'kristályai teljesen kibélelik a limonittal átjárt galenites-cerusszitos
darabok kisebb-nagyobb üregeit és hasadékait; a cerusszitra helyenként, mint fiatalabb kép-

zdmény, a malachit zöldszínü egyes kristálykái, vagy kristálycsoportjai nttek s néhol tel-

jesen bevonják a cerusszitkristálvokat. ... A darabok a Splényi-bányamezöbl körülbelül

másfél évvel ezeltt [19-39—1940] léerültek el." E bányamez legnagyobbrészt Alsótelekeshez

tartozik.



Bizonytalannak kell tekintenem a következ alakok fellépését:

ej 101
!: az 1. és 2. sz. kristályon lapjai rendkívüli keskenységénél fogva még

felcsillámlással sem volt mérhet, de mint (111) (íil) élt tompító lap bzonyára

{101} -hez tartozik.

(010) -hoz vicinális elsfajta prizmának 2 lapját figyelhettem meg a 2. sz.

kristályon, a Mengely egy :k végén. Szimbóluma (".íoo.lj körülinek adódik.

(010) -hoz vicinális harmadikfajta prizmák: ugyancsak a 2. sz. kristályon

határozottan megfigyelhettem néhány (010) -hoz vicinális harmad kíajta prizmát,

melyek közül három jól mérhet volt. A k'tn reflexet adó (110) -hoz mért6 hajlású-

kat az alább következ szögértéktáblázat végén találhatjuk. A bellük számított

szimbólumok rendben:

{
1.300.0 }

{ 1 . 100.0 }

{
1. 60.0 J

körüliek. E vicinál s lapok 6-tl jobbra és

balra szimmetrikusan lépnek fel.

'F
{
053

} j

n
{
051

}
> 1— 1 lapjukkal csak a 3. sz. kristályon voltak észlelhetk.

9 {0 10 . 1
} )

053
} elsfajta prizmát elször M a i e r A. észlelte mint bizonytalan alakot és

pedig a Wiesenthalban fekv Schönau környékén, a badeni Belchen (Feketeerd) egyik

déli nyúlványának „Eisenbláue“ nev lejtjén íluorit kitermelésére nyitott „Pfingst-

segen“ nev bánya cerusszitján. 7 Egyetlen kristályon megjelent egyetlen lapja csak

igen gyenge reflexet adott s ennek folytán nem mérhettem pontosan.

* (010) kevésbbé jó reflexe: adott.
'• Kristallographische Bescnreibung einiger Mineralien von dér Eisenbláue bei

Schönau im Wiesenthal (Baden); Zeitschr. f. Kryst., 58 (Festband (P. von Groth), 75—107
[82], [1923],

6 Az egy oktánsban mért szögértékeket az els oktánsba tartozó lapokra vonatkoz-
tattam akkor is, ha a mérés más oktánsban történt.
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*\607
/ új alak csak egyetlen lappal (

6tST
) lépett fel az 1. sz. kristályon s így

támbár bizonytalan felcsillanását mérve — nyilvánvalóan véletlenül — elég jó érté-

ket adott, mégis bizonytalannak kell tekintenem.

Ugyanezen az 1 sz. kristályon a (m) (m) (no) (llo) csúcsot tompító
lapocska még felcsillanással sem volt megbízhatóan mérhet. E kristálykának csak-

nem mindegyik élét rendkívül keskeny lapocska tompította, melyek csupán binokulá-

ris mikroszkóp segélyével voltak észlelhetk, goniométerrel azonban nem voltak

megfigyelhetk.

Az észlelt és számított szögértékeket a következ táblázatban foglaltam össze:* 1

észlelt számított kb.-ség

ara (100) (110) 31° 23' 31° 23' 0'

bm (010) (110) 58° 37 1/*' 58° 37' 4- O,
'

l 12

mm'" (110) (110) 62° 46' 62° 46' 0'

rr'" (130) (130) 122° 42' 122° 41' + 1'

*(038) (010) 75° 07' 74° 50' + 17'

xb (012) (010) ©
o

a> 70° 7 »/*' - IV
x' (012) 39° 45' 39° 4 5 0'

kx <0li) (012) 15= 57' 15° 59V2
' Ol! 1í 2

x' (012) 55° 41' 55° 44*/.' - 2 V2
'

Tb (053) (010) 39° 20

V

2
' 39° 41 Va

'

—21'

ib (021) (010) 34° 37V2
' 34° 40' - 2‘/g

'

X (021) (012) 35° 30V 35° 27

V

+ 3'

yx (102) (012) 35° 59' 36° 00' — r
m (110) 64° 10' 64° 12' 2'

P (111) 31° 8V 31° 8' + V
g (113) 15° 30' 15° 31V2

' - 1 V»'

nb (051) (010) 15° 17' 15° 28' —11'

'

db (0.10.1)(010) 8° 8' 7° 53' + 15'

pm (Hl) (110) 35° 45

V

35° 46' — 1/ '

2

p"i (111) 49° 55' 49° 59 '»/* — 3V2
'

*(667) (111) 4° 18' 4° 16 1/.' + I 1/.'

OX (112) (012) 29° 18' 29° 08' + 10'

P (111) 19° 25‘V 19° 28' 01/ 1L li

gb (113) (010) 77° 19' 77° 22' - 3'

m (110) 65° 10Vs' 65° 10' + Vo'

P (111) 29° 26' 29° 24' + 2'

y"' (113) 25° 190.' 25° 16' + 2>/.,'

SX (121) (012) 47° 31' 47° 31' 0'
"

m (110) 33° 41' 33° 40' + 1'

r (130) 29° 51 l
U' 29° 57' - 4 */2

'

p (111) 18° V*' 18° 00' + V.'

(0.100.1) (010) 45'
" - 47 V2

'

(1.300.0) (110) 58° 18 l/j' 58' 18'

(1.100.0)' (110) 57° 40V 57° 40

V

2
'

(1. 60.0) (110) 57° 3' 57° 3'

Schmidt S. az alsó'telekesi P é c h - bányatelekbl származó cerusszíton

21 alakot:

a, b, c, l, ti, n, z, v, i, k, x, m, /. r, p, o, g, w, *, s, <?

K e rtai G y. a felstelekesi V i lm o s - bányából való 3 kristályán 8 alakot:

abxiymrp
Ko eh S. és munkatársai a rudabányai Andrássy I. bányarészb\ 1949-ben

gyjtött cerusszíton 7 alakot:

észleltek.

c e v i m r p



2. ábra. 3. ábra.

Ezek szerint tehát az általam észlelt formák közül (figyelembe nem véve a

vicinálisokat)*! 038 },*{ 667
}> ^

» 9 Rudabányára újak (
*

{
038

}
*

{
667

} m :

nt említet-

tem volt a cerusszitra általában újak). Schmidt S. következ 8 alakját:

c 1 z v/w * ?
ellenben nem észlelhettem.

Az általam észlelt kombinációk a következk:

1. sz. kr.: a b m r x k i y e? * {
667 }? p o g s

2. sz. kr.: b m r x k i e? p g éis úyvel vicinális' három harmadikfajta
és egy elsfajta prizma

3. sz. kr.: b m r*{°38
} x k i n g p.

A megmért három kristályka képét az 1—3. ábrákban tüntettem fel a valósá-
gos kifejldéshez lehetleg hen9

, csupán a bizonytalannak tekintend, vagy nem
mérhet formákat, valamint k (a 2. és 3. sz. kristályon) és* {

038
} lapja

:

t nem raj-

zoltam be, mert rendkívüli keekenységüknél (vonalszerségüknél) fogva az ábrák
méreteihez arányosan úgy sem lettek volna ábrázolhatok.

A kristálykák általában aszimmetrikusan, ill. az alakok sokszor hiányos lap-

számmal fejldtek ki. így az 1. sz. knstályon: míg a ú-tengely pozitív felében alul-

felül 3—3 elsfajta prizma (x, i, k) lapjai jelennek meg, addig negatív felén csupán
x nagyobb lapjai lépnek fel; a kristály mells, meglév végén o lapjai csak a kr.

alsó felén, s pedig csupán 3 lappal jelenik meg; y (102) körül csupán g {
113

(
10^)

9 A 2. sz. kr. (101)? lapja kivételével, melyet a 2. ábrában túlzott szélességben raj-
zoltam be.
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körül pedig o^H-), g \
113

/
lapjai és *{ 66/

{ egy lapja jelennek meg, utóbbiak

ersen aszimmetrikus eloszlással. Az (102), ill. (
102

) körüli lapkonfigurációt a 4., ill. 5.

ábrában (102)- ill. (
i 02 ).re pujjiciálva külön tüntettem fel. A 2. sz. kr.-on k csak

3 lappal, a szabad végén pedig g ámbár teljes lapszámmal, de ersen asz'mmetrikus
kifejldésben jelenik meg. A 3. sz. kr.-on x egyik átellenes lapokból álló lappárja
hiányzik, a megfelel i lapok pedig annál ersebben kifejldve, dominálnak az els-
fajta prizmalapok között; k csak 1, a kr. elüls ép részén r ugyancsak 1, p pedig
csupán 2 egymás alatti lapjával lép fel.

A kristálylapok mind ersen csillogók s a keskeny prizmalapok és az igen
apró o, g, s és *(667) piramislapok kivételével, melyek reflexei homályosak és gyen-

gék, túlnyomóan jó reflexeket adnak.
\

010
}

lapjai ritkásan rovátkoltak voltak.

B. JKiibhh

HepvcciiT 113 py^nmca PyaaóaiiH

Abtop onpefleJiHJi 22 $opMbi Ha KpacTaJiJiax pepyccaTa, npOH3meflninx 03

pyflHHKa PyaaöaHH. H3 3thx cjieayiomHe 13 hbjihiotch tohho onpeAeJieHHbiMH : a

(100), b (010), m (110), r (130), (038), x (012), k (01 1), i (021), y (102), p (111), o (112), g (113),

s (121)

OcTajibHbie 9 hbjihiotch onpe,neJieHHbiMH TOJibKO c npH6jiH3Erre;ibHOH toh-

HOCTbio. HoBbie $opMbi AJiH nepvcciiTOB (038), (667).

ÜBER DEN CERUSSIT VON RUDABÁNYA
(KOMÍTAT BORSOD, UNGARN).

Von Dr. Vidor Z s i v ny.

Die Arbeit wird in deutscher Sprache in Annales Hist. Nat. Musei Nationalis

Hungarici (Budapest) vol. XL1I. erscheinen.



A SALGÓTARJÁNVIDÉKI SL1R ÉS PECTENES HOMOKK FAUNÁJA

Csepreghyné Meznerics Ilona.

(XIII. tábla.)

A salgótarjánvidéki, tágabb értelemben zagyvavölgyi slir, továbbá a salgó-

tarjáni medence pectenes homokkövének faunája részleteiben még kevéssé ismert.

A terület földtani viszonyait ismertet munkák természetszerleg csak faunafelsoro-

lásokat adnak, a faunaelemek slénytani kritikai vizsgálata nélkül. A Bányakutató
és Mélyfúró N. V. megbízásából folytatott gyjtések, továbbá az Országos
Természettudományi Múzeum Föld- és Öslénytárában lév ( id. Noszky Jen és

Harmat István gyjtése) lényegesen megnövekedett anyag lehetvétette a fauna-

elemek részletesebb vizsgálatát és lelhelyek, illetve faciesek szerinti feldolgozását.

A terület slirképzdményeinek és pectenes homokköveinek faunáján kívül külön
foglalkozom az ú. n. „átmeneti rétegek

11

faunájával, melyek Mátranovák és Homok-
terenve környékérl kerültek napvilágra.

É, Sliríaunák

A zagyvavölgyi slirképzdmények vizsgálatai folyamán, illetve a Borsodi-
medence földtani viszonyaival kapcsolatos megállapításoknál egységesen kialakult

felfogás (Noszky, Schréter, Vadász, V it áll s, H o r u s it zky), hogy
a zagyvavölgyi slirkomplexum csak nagy általánosságban párhuzamosítható az

ottnangi típusú slirképzdményekkel. Noszky szerint a területen „huzamosabb,
ers tengermélyüléssel van dolgunk, mely legalább is a középmátrai részeken k : sebb
ingadozásoktól eltek

:

ntve az egész aquitani, burdigalai, st talán a helvéti idk folya-

mán is állandó maradt 11

. Ugyancsak Noszky hangsúlyozza, hogy a rétegösszletben

sok az ottnangi slirbl hiányzó, illetleg ezektl elüt faunaelem. (21., p. 71.)

Vadász utal arra, hogy a rétegösszlet fels része már inkább a felsmediterrán

agyagokkal (badeni, vöslaui) azonosítható (31., p. 422). Strausz faciológiai

szempontból vizsgálja a terület slirképzdményeit (29., 30).

A slir-képzdménvek faunája közismerten szegényes és rossz megtartású.
Az eddigi faunafelsorolások kapcsán Noszky (21., p. 70) a „keleti, típusos

slirfacies helvéciai képzdmények 11

sorában feltüntetett fajoknál megjegyzi, hogy
„alakjai teljesen megegyeznek az ú. n. ,felsmediterrán

1

(lajtamészkcsoport) formák-

kal
11

. Strausz utal arra (30., p. 201), hogy Noszky a fenti rétegeket fels-

mediterránnak jelzi, ellentétben a típusos slirrel, „melyet Magyarországon mint

alsómediterránt tekintenek
11

s megjegyzi, hogy „diese Schichten gehören wirklich

zum Obermediterran“. Noszky a kis- és nagyzagyvavölgyi területrl késbb
általánosabb faunafelsorolást ad (21., p. 71), Strausz faunaközlésének fel-

használásával, aki megjegyzi, hogy a Cserháthegységben különböz ki tej ldésü a

slir s ennek kapcsán több faunaelemet sorol fel (3Ó., p. 233).

A fauna részletes tárgyalása eltt meg kell jegyezni, hogy a slirre vonatkozó

hazai irodalomban az ottnangi slir több helyütt mint abómediterrán-korú képzd-
mény szerepel. R. Hörnes az ottnangi faunafeldolgozásnál közli Suess

6 Földtani Közlöny.
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megállapítását, mely szerint a szóbanforgó slirképzdmények az I. Mediterrán-

Stufe-hoz tartoznak (10., p. 333), de ugyancsak közli és döntnek tartja F u eh s
megállapítását, aki az olaszországi molassz-márgákkal párhuzamosítva az ottnangi

ölirt, helyét a tortonai képzdmények alatt jelölte meg (ibid., p. 336, 337). Az osztrák

szerzk és a hazai irodalom is már helvéciai korúnak tekinti az ottnangi slirt. Kife-

jezetten helvéciai-korú ottnangi slirrl beszél Andruso.v (1., p. 116, 117, 172)

is, abban az értelemben természetesen, hogy a slir-fauna általában nem kor-, hanem
íacies-íauna, mely különböz korú rétegekben megjelenhetik. Utal arra, hogy hel-

véciai korú az ottnangi, de tortonai a walbersdorfi és badeni slir, melyekben eltér
koruk ellenére az Aturia aiuri faj megtalálható.

Minthogy részletes faunisztikai feldolgozás szempontjából a terület hiányos,

alábbiakban néhány lelhely tüzetesebben begyjtött slirkifejldés képzdményé-
nek faunáját sorolom fel megjegyezve, hogy a faunafeldolgozás csak a Noszky-
értelmezésében középs és fels slirre vonatkozik, nem pedig az alsó-miocén (bur-

di gálái ) ,
illetve oligocénnek tekintett slirre.

Az alábbi lelhelyek anyagát vettem vizsgálat alá:

1. Kisterenve—Szúpatak (Bükkvölgv)
,

2. Kisterenve, Gsengerháza felé viv
út melll; 3. Kisterenve (Nagyerd); 4. Kisterenve (községben a forrásnál); 5. Kis-

' ierenye, Krakóvölgy; 6. Szúpatak; 7. Karancsalja; 8. Lucfalva; 9. Karancsság;
10. Piliny („Apokáe oldal”); 11. Litke (Kopasz-hegy); 12. Nagybátony (69. sz. fúrás

anyaga); 13. Mátranovák (3-as ereszke-akna) ;
14. Mizserfa (Kazár-felé, Szurdoki

lejtakna); 15. Kányáspuszta-bán\a (Mátraverebélynél) ;• 16. Kincsespuszta (Nógrád-

szakálnál)
;

- 17. Garáb (Mátraszllstl DNy-ra); 18. Piliny (Khegy); 19. Tar

(Szalajka-patak völgye); 20. Sámsonháza (Budaheggvel szemközt, az országút

mentéri).

A felsorolt lelhelyek közül a 4, 5, 6, 10, 1 1 és a 13—20 számokkal jelzettek

anyaga 1949., illetve 1950. évi, id. Noszky Jen és Bartkó Lajos útmutatásai

alapján, illetve segítségével begyjtött anyag, míg a többi lelhely anyaga a salgó-

tarjáni bányamúzeum, illetve a Föld- és Öslénytár régebbi gyjtés anyagából

származik.

Az 1—20 számmal jelzett lelhelyek faunáját az alábbi felsorolás, illetve

táblázat adja.

l. 2

Protoma cathedralis paucicincta S.

Turriíella
[
H.\ badensis Sacco

Solarium simplex B r o n n
Scala

l
Füscoscala] turtonis Túrt.

Polinices [Z..] helicina B r.

Pirula condita B r ong. O
Nassa restituana hörnesi M a y.

Nassa cf. rosthorni P árts eh
Fusus haueri R. H ö r n e s O
Ancilla

[
B.]glandiformis Lám.

Clavaiula ásperulata Lám. ^
Clavaiula

[
Surcula

]
reevei Bell.

Clavaiula 15’.] brusinae R. H ör n. O
üenota cf. valeriae Horn. A u i n g.

Conus dujardini Phil. O
Terebra negleeta Midit.
Ringicula [/?.] auriculata buccinea Br.O
Nucula nucleus L.

Nucula ehrtichi R. H ö r n e s O
Léda hörnesi Bell.
Léda [Lembulus

]
fragilis Che m n.

Solenomya doderleini May.
Amussium eristatum badense Font. O
Lima lábán' M e zn

' O
Asiarte neumauri R. H ö r n e s O
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Cardita
[
Cyclocardia

]
scalaris S.

Diplodonta trigonula Broun
diplodonta rotundata M ont.
Tliyasira subangulata R. H o r ne s
Miltha ottnangenis R. H ö r ne s

Lucina wolfi R. H ö r nes
Loripes [Alj dujardini D e s h.

Spisula subtruncata triangula R.
L.utraria sp.

Angulus [Peronidia] planata L.

Angulus
|Oudardia ]

compressa B r.

Teliina schönni Af. H ö r n e s

Tellinc. 1.

Teliina II.

Macoma elliptica ottnangensis H.
Solen subfragilis E ic hw.
Aloidis cárinata hörnesi Ben.
Aloidis [KJ gibba Olivi
Anatina juchsi R. Hr nes
Cuspidaria rostrata S p e ngl.

Minthogy részletes slénytani leírást csak néhány fajról közlök, a táblázatban
felsorolt fajokra vonatkozó régi elnevezést, illetve irodalmi utalást az alábbiakban
adom. A zárójelben lév név a faj régi megjelölése, a szám pedig az irodalmi uta-
lás: Protoma cathedralis paucicincta Sacco (Turritella calhedralis: 24., XIX. p.
32. T. 3. f. 17); Turritella (Haustator) badensis Sacco ( Turritella turris partim,
16., p. 24); Solarium simplex Broun (5., I. p. 413);Srö/ (Fuscoscala) turtonis
Tart. (24., IX. p. 15); Polynices (Lunatia) helicina B r. (Natica helicina B r.,

16., p. 43); Pirula condita Brogn. (Pyrula condita. 5., I. p. 118); Nassa resti-
íuana hörnesi May. (Buccinum semistriatum 16., p. 55); Nassa rosthorni
Parts eh (Buccinum rosthorni, 16., p. 51); Fusus haueri R. Hörnes OO..
p. 354); Ancilla (Baryspira) glandiformis Lám. (Ancillaria glandiformis 16., p.
56); Clavatula asperulata Lám. (Pleurotoma asperulatu, 5., I. p. 188). Clavatula
(Surcula) reevei Bell. (Pleurotoma reevei, 16., p. 59); Clavatula (.Surcula) brusi-
nae R. Hörnes (Pleurotoma brusinae, 10., p. 359); Genota valeriae Horn. —
A u i n g. (12., p. 311); Conus dujardini P h i l. (Conus dujardini partim, 16., p. 6 1 )

;

Terebra negleela M icht. (Terebra pertusa, 5., I. p. 5); Ringicula (Ringiculella) auri-
culata buccinea B r. (Ringiculella buccinea, 16., p. 63); Nucula nucleus L. (5., II. p.
1 59) ; Nucula ehrlichi R. Hörnes (10., p. 378); Léda hörnesi Bell. (Léda clavata,
24., XXVI., p. 51); Léda (Lembulus) fragilis Chemn. (Léda fragilis, 1 1., II. p. 307);
Solenomya doderleini May. (5., II. p. 13); Amussium eristatum badense Font.
(Pecten eristatus, 16., p. 69); Lima lábául Mezn. (15., p. 127); (Astarie
neumayri R. Hörnes (10., p. 377); Cardita (Cyclocardia) scalaris S o w.
(Cardita scalaris, 6., p. 130); Diplodonta trigonula Broun (5., II. p. 151);
Diplodonta rotundata Mont. (4., LXV. p. 241); Thyasira subangulata R.
Hörnes (Cryptodon subangulalus, 10., p. 373); Miltha ottnangensis
R. Hörnes (Lucina ottnangensis, 10., p. 372); Lucina wolfi R. Hörnes
(10., p. 371); Loripes dujardini (Lucina dujardini, 3-, p. 246); Spisula subtruncata
triangula R e n. (Macira triangula, 6., p. 195); Angulus (Peronidia) planata L.
(Teliina planata, 4., LXIV. p. 249); Angulus (Oudardia) compressa B r. (Teliina
compressa, 2., p. 62); Teliina schönni M. Hörnes (11., II. p. 90); Macoma ellip-

ticy ottnangensis R. Hörnes (Teliina ottnangensis, 15., p. 130); Solen subfragilis
Eichw

., (5., II. p. 12); Aloidis carinaia hörnesi Ben. (Corbula carinata partim,
16., p. 87); Aloidis (Varicorbula) gibba Olivi (Corbula gibba, 16., p. 88); Ana-
tina fuchsi R. Hörnes (10., p. 366); Cuspidaria rostrata S pengi. (24., XXIX.
p. 124). A felsoroláshoz meg kell jegyeznem, hogy az irodalmi hivatkozás a fajok
legújabb feldolgozására utal, amennyiben azonban Thiele legújabb rend-
szertana szerint a nemzetség elnevezésében változás állott be, ott az irodalmi
hivatkozás és a feltüntetett, ma érvényes fajnáv között különbség adódik.
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Ha már most a táblázatos kimutatás alapján elemezzük a faunát, kitnik,

hogy a terület vizsgált slirképzdményeinek zöme típusos ottnangi slir-facies.

Az 1— 16 és 18 számokkal jelzett lelhelyek faunája többé-kevésbbé egységes, az

ottnangi slirre jellemz állattársasággal. A faunahatározás kizárólag a kagylók és

csigák csoportját öleli fel, de gyakori a Brissopsis ottnangensis faj is, míg a

Schizaster laubei és Aturia aiuri a ritka leletek közé tartozik. Az ottnangi és stájer-

országi slirre jellemz fajok közül több faj megtalálható a képzdményekben, éppen
azok, melyeket Hörnes Rudolf Ottnangról' írt le s egy faj, melyet magam a

stájerországi slírbl ismertettem. A faunafelsorolásnál szerepl fajok között az Ott-

nangról leírt formák közül a Fusus haueri, Clavatula brusinae, Nucula ehrliclv,

PAstarte neumayri, Miltha ottnangensis, Anatina fuchsi, Thyasira subangulata
Lucina wolfi fordul el (10), s egyetlen juvenilis példányban a Lima lábáni- faj (15).

Leggyakoribb faj a fenti slirben az Astarte neumayri faj. A fajt kérdjellel teszem
az Astarte nemzetségbe, mert a Lucina külsej és a Myrtea spinifera fajra igen

emlékeztet formánál már Hörnes R. is megjegyzi, hogy közel áll a Lucina

-

félékhez. Elég gyakori a Solenomya doderleini faj különösen a 10. számú lelhelyen,

Pilinv melett az „Apokás oldal“-ban. Hörnes szerint a Solenomya doderleini

az ottnangi slir egyik legyakoribb alakja. A salgótarjáni medence peremhegységei-
nek dúsfaunájú tortonai képzdményeibl a faj eddig nem került el. Igen gyakoriak

a slirfaunában a Teltina-iélék. A legtöbb lelhelyen és a legnagyobb példányszám-
ban elforduló nemzetség közülök a Macoma elliptica ottnangensis alfaj. A Teliina

ottnangensisrö\ Sacco kimutatja, hogy csak mint változat különíthet el a

Teliina elliptica- fajtól. Ilyen értelemben határoztam meg a fajt a stájerországi slir-

bl (15., p-. 130). Üjabban Andrusov D. N. a keletszlovákiai burd :

galai és

helvéciai faunák vizsgálatánál (1., p. 158), megjegyzi, hogy a Teliina ottnangensis

nem más, mint a típusos, de változékony Teliina, illetve, mai nevén Macoma elliptica

B r. faj. Minthogy azonban a Macoma elliptica igen változékony s minthogy az ott-

nangi fauna meglehetsen speciál's, célszerbb a típussal megnyugtatóan nem azo-

nosítható ottnangi fajoknál a helyi specializálódásra a névvel is utalni. Még két

Tellina-ía'] gyakori a faunában, egy kisebb, ovális és egy nagyobb, kerekebb kör-

vonalú forma, melyekre Teliina /. és Teliina II. megjelöléssel utalok, mert közelebbi

meghatározást a zárszerkezet hiánya és az a körülmény sem enged, hogy többnyire

csak lenyomat alakjában találhatók. A terület slirképzdményéhen számos ilyen

7V//ma-féleség található.

Az ottnangi típusú helvét slir az eddig begyjtött anyag alapján különösen

Kisterenye és Pilinv („Apokás oldal") környékén, továbbá a Mátraverebélv mel-

lett Kányáspuszta lelhelyeken jellegzetes kifejldés. Az utóbbi két lelhelyen

elfordul a jellegzetes formájú ottnangi faj, a Thyasira subangulata is (10., p. 373.

T. 13. f. 21—22).

A faunaelemzésbl azonban kitnik az is, hogy a táblázatban feltüntetett fajok

egy része csak bizonyos lelhelyekre szorítkozik. Ezek a fajok az ottnangi slirbl és

a terület faunisztikailag ottnangi típusúnak bizonyult slirképzdményeibl is hiány-

zanak. Részletesen elemezve az egyes lelhelyek faunáját, kitnik többek között,

hogy pl. a 19. számú lelhely faunája eltér a helvét slirek jellemz faunatársaságá-

tól. A lelhely Tar községtl DNv-ra fekszik a Szalajka-patak völgyében, amely

lelhelyre Bártk Lajos hívta fel a figyelmet. Itt a lithothamniumos, helyenként

ditrupás (Ditrupa cornea L„ azeltt Dentalium incurvum) mészk alatt slir-szer

sötét, agyagos rétegek következnek. A fauna a következ fajokból áll: Protoma

cathedralis paucicincta, Tcrebra neglecta. Ringicula (Ringiculella) auriculata bar-

cínea, Spisula subtruncata trigonula, Angulus (Oudardia) compressa, Solarium

simplex, Ancilla (Baryspira) glandiformis, Nucula nucleus, Léda (Lembulus) fra-

gilis, Clavatula asperulata, Polynices (Lunatia) helicina. A jól meghatározható

fajokon kívül a Nassa restituana hörnesi és a Macoma elliptica ottnangensis mint

kérdéses formák fordulnak el..A felsorolt fajok közül a Protoma, Terebra, Spisula,

Angulus és Solarium nembe tartozó fenti fajok idegenek a s'.ir-íaunákban, viszont

a jellegzetes slirformák, mint az Anatina fuchsi. Lucina wolfi, Miltha ottnangensis.



Astarte neumayri. Fusus háttéri, Thyasira subangulata nev Hörnes Rudolf

által leírt ottnangi fajok egyike sem található, hoiott ezeket a formákat a terület ott-

nangi-típusú slirképzdményeiben több-kevesebb példányszámban megtaláljuk.

A Macoma elliptica ottnangensis alfaj elfordulása nem sokat mond, mert a faj nem
szorítkozik kizárólag a slir-faciesre. A slir-fajok hiánya azért is szembetn, mert

a szóbanforgó agyagos réteg faunában elég gazdag, bár anyaga rossz megtartású.

Faunisztikai alapon a fenti rétegek nem párhuzamosíthatók az ottnangi slirrel,

hanem a lajtamészkövek agyagos facieseivel.

Ugyancsak eltérést mutat a 17. számú lelhely faunája. Garáb község K-i

csücskében a sötétszürke slirszer agyag helyenként ersen homokos rétegekkel vál-

takozik. Rossz megtartású és kevés példány gyjthet a rétegekbl, s ezek szintén

olyan fajok, melyek a slirképzdményekben szokatlan elemek. így a Cardita (Cyclo-

cardia) scalaris, Spisula subtruncata trigonula, Aloidis (Vciricorbula) carinota hör-
nesi, Diplcdonta trigonula formák mellett csak a Ringicula (R.) auriculata bucci-

nea és egy Teliina-féle azok a forrnák, melyek az ottnangi típusú slirekben is el-
fordulnak. Igaz, hogy a Diplodonta rotundata a terület slirképzdményeiben is meg-
található (2. sz. lelhely), azonban a fenti 17. számú lelhely sokkal homokosabb
megjelenése, továbbá a Cardita, Spisula (Macira) és Aloidis nembe tartozó fajok
elfordulása, végül az ottnangi típusú slir-fajok hiánya arra mutat, hogy a rétegek
a lajtamészk agyagos-homokos facieséhez kapcsolódnak.

A 20. sz. lelhely anyaga Sámsonháza környékérl származik (Budahegynél
az országút menti feltárás) s érdekessége, hogy a fauna csaknem tisztán Turri-
tellákból álló, helyenként bentonitos agyag, melyhez hasonló képzdmények Márk-
házán is elfordulnak. Az agyagos réteg faunában igen szegény, uralkodó faja egy-
két molluszkum-töredéken és egy példány Scala (Fuscoscala) turtonis fajnak meg-
határozott smaradványon kívül a Turritella (Hauslator) badensis (a bécsi meden-
cei Turritella turris), mely sem a terület ottnangi típusú slirjében, sem Ottnangon
nincs meg. Hiányzanak itt a slirre jellemz formák. Sem kzettani, sem pedig a

fauna alapján nem azonosíthatók a képzdmények az ottnangi típusú slirrel.

Az úgyszólván két meghatározható fajból álló fauna megnehezíti a rétegek hova
tartozóságának eldöntését, valószín azonban, hogy tortonai-korú agyag.

A fenti adatok faunisztikailag is alátámasztják egyrészt a slir zömének már
rétegtanilag is k'mutatott helvéciai korát, illetve rávilágítanak arra, hogy a slir-

kép képzdmények egy része az eltér faunaelemek alapján inkább a lajtamészk
agyagos, illetve homokos facieséhez kapcsolódik.

II. Átmeneti rétegek faunája

Mindezideig tisztázatlan a területen helyenként található (Mátranovák,
Homokterenye: Ferenc-akna) fleg homokos, néha agyagos képzdmények helyzete,
melyek a pectenes homokk fölött, illetve a helvét slir alatt foglalnak helyet. Ezek-
rl az átmeneti rétegekrl N oszky többször tesz említést a terület feldolgozásával

kapcsolatban. Mint megállapítja: „bázisának a pectenes homokk felé való homo-
kos, tehát átmeneti jellege a kifejldés menetébl következik

11

(21., p. 67), illetve,

hogy a „pectenes homokknek délkeleten magasabb szmtjében van egy érdekes,

gazdagabb faunájú átmeneti félesége, helyi kifejldése". A mátranováki elfordulás-

ról megjegyzi, hogy „a Bárnavölgvi-lejtakna hajtásakor a pectenes homokk és az

ú. n. alsó echinidás-homok (azaz a helvéti slir legalsó tagja) határáról olyan kövü-

letanvag került el, melynek megfelel szinteket az Arca turonica alakkörébe tartozó,

nagyobb kagylók köbeiéitl hemzseg homokköveket a szomszédos Szárazvölgyi

feltárásban is megtalálni". Ezekbl az átmeneti rétegekbl N oszky az alábbi

kövületeket sorolja fel: Teliina sp., Mactra turonica, Venus islandicoides, Cyterea

(Callista) taurogranosa, Nucula, Calyptraea chinensis. Ebbl a rétegbl került el
az Astropecten sp. és a Luidia hungarica Rakusz faj (20., p. 185).

•Az átmeneti rétegek ersen csillámos, homokos képzdmények.
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A salgótarjáni bányamúzeum gyjtésébl Homokterenyérl (Ferenc-akna) és

Mátranovákról ( Bárnavclgyi-lejtakna, illetve közelebbi adat nélkül), a mátranováki
vezetmérnök adományából származó és a Föld- és slénytárban lév kisebb

anyagból az átmeneti rétegek faunája az alábbiakban határozható meg:

Arca turoniensis D u j.

Pteria (Pinctada) studeri Mayer
Pteria (Pinctada) phalaenacea Lám.
Pitaria (Cordiopsis) islandicoides grundensis Kautsky
Pitaria (Macrocallista) taurogranosa Sacco
Paphia benoisti- Cossmann — P e y r o t

Macira nógrádensis n. sp.

Mactra cf. basteroti M a y.

Modiolus excellens N o s z k y
Pederi (Chlamys) scabrellus Lám.
Pederi (Chlamys) scabriusculus M a t h.

Calyptraea chinetisis taurostriatellatata Sacco
Panopea ménardi D e s h.

A fenti fajok legtöbbje a késbb tárgyalandó ú. n. poctenes homokkövekben
is elfordul, így csak ahhoz a néhány fajhoz fzök megjegyzést, mely a késbbi faj-

leírásnál nem szerepel.

A Pteria phalaenacea fajra vonatkozólag (lásd XIII. tábla 6. ábra) már a
hidasi faunafeldolgozásnál megeinlíettem (16., p. 68), hogy Hörnes Avicula
phalaenacea fajábrázolásai közül (11., II. p. 376. T. 52. f. 1—4.) csak a 4. számú
ábra képviseli a nála Avicula — ma Pteria — nemzetség phalaenacea faját.

Az 1—3. jelzés Hörnes- féle ábrát jelz fajt Mayer 1894-ben (Descr. Coqu.
Foss. Mioc. Superieur, Journ. Conch.) Avicula studeri néven elkülönítette. A Pteria
studeri els látásra megkülönböztethet a P. phalaenacea fajtól, mert míg az elz
faj héja közel négyzetes (alul lekerekített) és a fels perem az oldalperemekkel
majdnem négyszöget zár be, továbbá a „fül“-szer nyúlványok kevéssé fejlettek,

addig a Pteria phalaenacea fajnál a búbtól lefutó tompa él sokkal átlósabb, a héj

ferde oblongum alakú és a fülszer képzdmények ersek. Az átmeneti rétegekben
mind a Pteria phalaenacea, mind pedig a Pteria studeri faj elfordul.

A Pitaria islandicoides grundensis fajnál (lásd XIII. tábla 7. ábra) a követ-

kezket kell megjegyezni: a bécsi medencebeli Venus dujardtni fajt Hörnes
félreismerte, mert ez a típusos Venus islandicoides, illetve újabb elnevezése szerint

Pitaria (Cordiopsis) islandicoides, míg a bécsi medencében Venus islandicoides néven
ábrázolt Hörnes- féle faj Kautsky megállapítása szerint csak változata

a típusnak és ezt grundensis néven vezeti be az irodalomba (14., p. 3). Végül
a Pitaria (Macrocallista) taurogranosa fajt Sacco írja le (24., 28. p. 17. T.

4. f. 1—4) az olaszországi Elvezianoból (Colli torinesi).

A faunaelemeket vizsgálva az alábbiakat figyelhetjük meg: az Arca turonien-

sis (azeltt Arca turonica) faj a helvéciai és tortonai rétegekben fordul el. A Pteria

(Pinctada) phalaenacea a Bécsi medencében helvéciai és tortonai korú elfordulás,

Franciaországban az aquitaniatól a helvéciai-kori rétegekig felmegy, Olaszországban
helvéciai, Belgiumban középmiocénkorú az elfordulás. A Pteria studeri és Paphia
benoisti fajok irodalmi adatok szerint helvéciai kori képzdményekbl ismeretesek,

bár a Pteria studeri faj a salgótarjáni medencében a széntelep alatti rétegekben a

.Pederi holgerivel együtt is elfordul. A Pederi scabriusculus faj helvéciai és tortonai

korú, a Pecten scabrellus pedig burdigalai, helvéciai és tortonai rétegekben egyaránt

elforduló faj. A Mactra basteroti — nem teljes biztonsággal azonosítható faj — a

Bécsi medencében helvétkori képzdményekbl jelzett faj, Franciaországban az

squitaniai rétegektl a helvétkori rétegekig felmegy. Nem sokat mond a Pitaria

(Macrocallista) taurogranosa faj, mely eddig csak az olasz elvezianoból jelzett forma

(Colli torinesi). A Calyptraea chinetisis taurostriatellata fajt a Bécsi medencében
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helvéciai és tortonai, s az olaszországi elvezianon kívül Franciaországban is a hel-

véciai és tortonai rétegekbl jelzik. A Panopea ménardi faj a bécsi medencében is

a helvéciai rétegeknél mélyebb szintektl kezdve a tortonai rétegekig felmen faj.

Franciaországból csak a helvétbl jelzik. A fenti fajok között tehát egyetlen olyan

biztos faj sincs, ami az átmeneti rétegek helvétnél idsebb korára utalna. A hel-

yéinél mélyebb szintben elforduló formák olyanok, melyek felmennek a tortonai

rétegekig is, tehát korhatározó jelentségük nincs. A fenti fajokon kívül figyelemre-

méltó a Pitaria (Cordiopsis) islandicoides grundensis elfordulása. Ezt a formá-

jánál fogva jellegzetes bécsimedencei változatot — mely Kautsky szerint csak

a helvét rétegekben fordul el — nem lehet összetéveszteni a Pitaria (Cordiopsis

)

islandicoides Lám. típusával, mely faj a terület tortonai képzdményeiben is el-

fordul. Ugyancsak jellegzetesen „fiatal" formának kell tekintenünk a Modiolus

excellens Noszky (nm. nudum) fajt, mely területünkön a peremhegységek tor-

tonai képzdményeiben gyakorinak mondható.
Az .átmeneti rétegek ersen csillámos, homokos képzdményét a fleg vas-

taghéjú, nagytermet, nem mélytengerre utaló, de nem is partközeli formák jellem-

zik. A viszonylag nagytermet és lapos formákat képvisel L.amellibranchiatak

mellett egyetlen, tapadó életmódot folytató Calyptraea faj képviseli a Gastropodákat.

Az átmeneti rétegek smaradványai faunisztikailag élesen elválnak a sl jr-

képzdmények faunájától, egyetlen slir-faciesre jellemz forma sincs közöttük.

Faunajelleg alapján azonban ezek az átmenetinek jelzett rétegek a helvéciainá!

mélyebb szintbe nem helyezhetk. Valószínleg a helvéti emelet kezdetén lerakott

partközeli képzdmények ezek, melyek a tenger fokozatos kimélyülése következté-

ben, a mélyebb tengeri rétegekbe, slirfacies képzdményekbe mennek át. Az átmeneti

rétegek a területen csak helyenként lépnek fel, nem egységes képzdmények s a

medence tetemes vastagságú slir-képzdményei alatt nincsenek meg, illetve a fúrá-

sok nem igazolják (Kányáspuszta, Nagybátony).

íii. Pectenes homokkövek

A pectenes homokkövek faunáját a Salgótarján, Piliny, Szalmatercs, Egy-
házasgerge, Mihálygerge környéki anyagokon vizsgáltam (Noszky Jen,
Bártk Lajos és saját gyjtés anyagon).

A pectenes homokk Noszky meghatározása szerint (20.. p. 184) szürke,

csillámdús, laza homokk, keményebb táblás padokkal és vékonyabb agyagos, rozs-

dás betelepülésekkel. Vastagsága Noszky J. szerint 60—80 méter, de az Ipoly-

völgyben tetemesebb vastagságot ér el, késbbi megfigyelése szerint (21., p. 64) itt

is csak 50—60, esetleg 80 métert tesz ki. Schréter szerint a homokból és márgás
homokból álló rétegek vastagsága mintegy 15 méter (26., p. 87).

A pectenes homokk faunában igen szegénv, különösen Salgótarján közvet-

len környékén, Pilinyben (Tinkhegyi fejt) és Egvházasgergén már valamivel

dúsabb a fauna. Noszky szerint kifejldése Szalmatercsnél parti konglomerá-

tum (20., p. 184).

A pectenes homokk faunájára vonatkozólag részletes adataink nincsenek.

Noszky az alábbi nemzetségeket sorolja fel
- Pederi, Conus, Ostrea, Lucina, Tel-

iina, Cardita, Terebratulák (20.. p. 184).

Schréter a szénfed rétegcsoport pectenes homokköveinél megjegyzi,

hogy „kövületeket, különösen Pectenekét bven tartalmaz, nevezetesen elfordul

bennük a Pecten (Chlamys) praescabriusculus Font." (26., p. 87). Noszky
a Mátrahegység geomorfológia viszonyainak tárgyalásánál (18., p. 33) a szénfed

palás, homokos rétegeknél cardiumos palákról és Pecten praescabrius-

cnlusos homokkrétegekrl beszél. Ugyancsak Noszky megjegyzi (20.,

p. 183), hogy a pectenes homokkövekben Salgótarján vidékén a Pecten prae-

scabriusculus Font. fajhoz közel álló fajok vannak helvenkint nagy mennyiség-

ben. Horusitzky a budapestkkörnyéki burdigali-kérdéssel kapcsolatban (8.. p.

326) megjegyzi, hogy a Salgótarjáni- és Borsodi-medencében is a burdigali maga-
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sabb részére jellemz az Aequipecten praescabriusctilus tömeges fellépése. N oszky
a pestkörnyéki helvéciai rétegekrl szóló közleményében (22., p. 170) is utal a

salgótarjáni viszonyokra: „helyenként elég bven vannak idevágó irodalmi ada-

tok szerint Pecten praescabriusculusnak minsíthet, jellegzetesebb-féleségek is e
•fajból

11

. Megjegyzi továbbá, hogy a P. praescabriusculus probléma mind palaeonto-

lógiai mind sztratigrafiai szempontból megoldandó. Vitális I. a Pectenekre
utalva megjegyzi, hogy: „a széntelepes üledéksor felett a burdigalai emelet kép-

zdményeként partközeli és sikérebbvizi üledékek, Cardiumos, illetve Cardiumos-
Corbulás és Pecten praescabriusculusos vagy Pecten opercularisos agyagos homok
és homokk rakódott le“ (32., p. 303).

Az irodalomból tehát fajilag meghatározott formaként egyedül a Pecten prae-

scabriusculus, illetve a Pecten opercularis. szerepel a faunában több-kevesebb hatá-

rozottsággal.

Az igen faunaszegény és túlnyomórészt Lamellibranchatakból álló fajok közül

Salgótarján környékén ( Károly-akna, Kaszinó feletti feltárás - stb.
)

a Pecten, Patella r

Calyptraea, Cardita, Pirula fajok vannak képviselve, míg a Piliny melletti Tinkhegy
kfejt kemény homokkövében és Egvházasgergén a lazább, mállott homokkben a
Pectenek mellett Cardita, Paphia, Panopea, Modiolus, Macira és Arcopagia (Tel-

lltia- féle) fajok is elfordulnak. A salgótarjánkörnyéki és Piliny, illetve Egyházas-
.gérge környéki pectep.es homokköveket összeköti az ugyanazon jelleg két Pecten,

a P. scabrellus és P. scabriusculus, vagyis annak ellenére, hogy a lelhelyek anya-

gában különböz nemek fajai is képviselve vannak, a két réteg genetikailag szétvá-

laszthatatlan.

Az egész pectenes homokk-komplexumból biztosan meghatározható

3 Gastropoda és 1 1 Lamellibrachiata faj:

Calyptraea chinensis taurostriatellata S a c c o

Patella tenuifilosa Cos s'm. P e y r.

Pirula condita B r ongn.
Arca turoniensis D u j.

. Pecten scabrellus Lám.
Pecten scabriusculus M a t h.

Pecten (Manupecten) fasciculatus M i 1 1.

Cardita iaurinensis S a c c o
Paphia benoisti C o s s m. P e y r.

Panopea menardi D e s h.

Modiolus excellens N o s zk y
Macira nógrádensis n. sp.

Macira (Eomactra) cf. basteroti May.
Arcopagia crassa reducta Dollf. Dautz.

A fenti fajok leírását, illetve kritikai vizsgálatát a közlemény végén adom.
A pectenes rétegek korát legtöbb szerz a burdigalai képzdményekre két-

ségtelenül jellemz Pecten praescabriusculus faj elfordulása alapján a burdigalai

korban állapítja meg. S eh r éter a 'pectenes homokkövek korát a helvétbe helyezi,

minthogy véleménye szerint az egercsehi-ózd-királdi barnaszénterüiet föl dtani-

rétegtani szempontból általánosságban megegyezik a salgótarjánvidéki szénteriilet-

tel (27., p. 11). Az egercsehi-ózd-királdi barnaszénterület pectenes homok-, homokk-

és márgakomplexumát a helvéti emeletbe helyezve, megjegyzi, hogy az itteni Aequi-

pecten opercularis L. var. hevesensis Schréter faj helyettesíti a salgótarjánvidéki

Aequipecten praescabiusculus Font. fajt.

A fiatal harmadkori képzdmények sztratigrafiai helyzetének megítélésénél^ a

Pectenek nagyon fontosak. A Pectenek rétegtani jelentségével a Bécsi medencére

vonatkozólag Kautsky (13) a neogen Chlamys-íé\ék általános elterjedésére vonat-

kozólag újabban R.oger (23) munkái foglalkoznak. A bécsimedencei Pectenek fel-

dolgozásából adódó biosztratigrafiai kiértékelésnél Kautsky szerint a burdigalai
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és helvéti képzdmények közötti határt a Pectenek egész sorának eltnése, illetve

egy új Pecten-faunának a megjelenése élesen jelzi. Felsorolja a burdigalai rétegek-

ben elforduló összesen 19 Pecten-fajt, melyek közül 13 csak a burdigalai korú

rétegekre szorítkozik, melyek tehát a helvét rétegekbe már nem mennek fel. Ezzel
szemben a helvéciai emeletben új, felsmeditdl’rán-típusú Pecten-fajok jelennek meg.
A burdigalai képzdményekre jellemz Peeten-fajok közül a Salgótarjáni meden-
cébl a Pecten holgeri Gein. faj kimutatható (széntelep alatti rétegekben) és iro-

dalmi adatok alapján a Pecten praescabriusculus. Mindkét fajt kétségtelenül a bur-
digalai rétegekre jellemznek kell tekintenünk az újabb sztratigrafiai munkák
alapján is.

A salgótarjánvidéki pectenes homokkövekben a Pecten praescabriusculus jelen-

léte azonban nem mutatható ki. A többé-kevésbbé jó megtartású példányok alapján
a medence Pecten-maradványai a Pecten scabrellus és a Pecten scabriusculus
fajokhoz tartoznak. Fajleírásunkból kitnik, hogy a fenti fajok — els látásra nehe-
zen bár — jól megkülönböztethetk a P. praescabriusculus fajtól. A medence leg-

gyakoribb két Pecten-faja közül a Pecten scabriusculus faj Roger szerint keleti

mediterrán-típus, a helvéciai- és tortonai-rétegekben található. A Pecten scabrellus
sztratigrafiai szempontból nem használható, amennyiben burdigalai-, helvét- és
tortonai-rétegekben egyaránt elforduló, kozmopolita faj.

A pecten-elfordulások tehát faunisztikahag nem támasztják alá a rétegek
burdigalai korát, st tovább elemezve a pectenes homokkövek faunáját, szembetnik,
hogy Egyházasgergén, töredékek és lenyomat alakjában van még egy Pecten-faj,
mely jellegzetes díszítésénél és formájánál fogva a Pecten fasciculatusAa]]<\\ jól

azonosítható. Ez a H ö r ne s leírásában Pecten Reussi néven szerepl faj ugyan-
csak a keleti mediterrán-rétegekre szorítkozik és Roger megállapítása szerint
helvéti emeletnél idsebb rétegekben nem mutatkozik. A Calyptraea chinensis tauro-

sriatellata — melyet S a c c o választ el a típustól — a Bécsi medencében és Francia-
országban is a helvéciai és tortonai-rétegekbl, Olaszországban az elvezianoból
ismert faj. Az egyetlen példányban elforduló Patella tenuifilosa fajt a franciaországi
helvát'bl írta le Cossmann-Peyrot. A Pirula condita

, Arcopagia crassa
reducta, Panopa ménardi fajok rétegtani kiértékelés szempontjából jelentéktelen

fajok, az aquitani, illetleg a burdigalai emelettl kezddleg a tortonai képzd-
ményekig találhatók. Az Arca turoniensis (azeltt Arca turonica) igen gyakori a

pectenes homokkben (Egyházasgerge, Pilinv: Tinkhegy), a típusnál harántirány-

bah kissé hosszabb példányokban. Több régi meghatározásban mint Arca fichteli

szerepel, ezzel azonban a példányok nem azonosíthatók. Az Arca turoniensis eddig

helvéciai és tortonai képzdményekbl ismert faj. A Salgótarján közvetlen környéki

pectenes homokkövekben igen ritkán feltalálható CarditaÁa] gyenge megtartása

ellenére is azonosítható az ofaszországi elvezianoból leírt Cardita taurinensis fajjal.

Egyházasgergén és Pilinyben (Tinkhegyi-bánya anyagában) különösen gyakori a

pectenes homokkben egy eddig Tapes nemzetség néven ismert genusba tartozó faj.

Ez fajilag jól azonosítható a Paphia benoisti Cossm. -Peyr. fajjal, mely faj

mind a Bécsi medencében, mind pedig Franciaországban is a helvéciai képzdmé-
nyekre szorítkozik. Ez a régi Tapes vetulus alakkörébe tartozó forma ma már több

fajra van szétszedve. Példányaink — bár valamivel kisebbek — a Paphia benoisti

fajjal azonosíthatók, s mindenesetre közelebb állanak a tortonai korú Paphia luald-

manni K a u t s k y, mint a burdigalai Paphia sallomachensis fajhoz, mely a Bécsi

medencében burdigalai és helvéc
:

ai korú rétegekben fordul el (14., p. 17). Csak

megközelíthetleg azonosítható a pectenes homokkövek egyik Mactra-ía]a Mayer
Macira basteroti fajával, mert a példányoknál csak a fajra jellemz körvonal ad tájé-

kozódást, a zárviszonyok ismeretlenek. A fajt a Bécsi medencébl a helvéciai réte-

gekbl, Franciaországból pedig a burdigalai korú rétegekbl is leírták. Elfordul a

pectenes homokkövekben egy nagyméret faj, melyet Macira nógrádensis néven
vezetek be az irodalomba, annak ellenére, hogy ennél a fajnál is hozzáférhetetlen a'

zárszerkezet. Küls jellegénél fogva csak a Macira nemzetségbe helyezhet, azon-

ban hozzá hasonló nagyméret Macira fajt — a középmiocénben egyébként is igen
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ritka Macira fajok között — nem találtam. Végül elfordul a pectenes Homokkövek-

ben egy Modiolus faj, mely teljes megegyezést mutat a N oszky által elnevezett

Modiolus excellens (nmén nudum) fajjal, s mely faj a peremhegységek tortonai

képzdményeiben igen gyakori és mint fentebb jeleztem, az ú. n. átmeneti rétegekben

is megtalálható.

A fanunaelemzésbl azt látjuk, hogy az átmen fajokon kívül (Pirula con-

dita, Pecten scabrellus, Panopea mériardi) egyedül a Macira cí. basteroti az a faj,

amelyet a burdigalai képzdményekbl is jelez az irodalom (Franciaország), míg a

többi elforduló faj helvét és tortonai, tehát felsmediterrán faj. Eddigi irodalmi

adatok alapján a pectenes homokkbl elkerült fajok közül a Patella tenuifilosa,

Arca turoniensis, Cardita taurinensis, Paphia benoisti fajokat csak a helvéciai korú

rétegekbl ismerjük, míg a Calyptraea chinensis iaurostriatellaia, Pecten scabrius-

culus, Arcopagia crassa reducta fajokat a helvéciai korú képzdményeken kívül a

tortonaiból is jelzik.

Faunisztikailag tehát nem támasztható kellképpen alá a pectenes homok-
kövek burdigalai korát Feltn egyébként az a faunamegegyezés, amely a pectenes
homokkövek és az ú. n. átmeneti rétegek faunája között mutatkozik, mely átmeneti
rétegek — mint fentebb szó volt róla — faunájuk alapján csak a helvétbe sorolha-

tók. Az átmeneti rétegek és a pectenes homokkövek közös alakjai az alább'ak:

Arca turoniensis D u j.

Paphia benoisti Cossm.-Peyr.
Macira nógrádensis n. sp.

Modiolus excellens N oszky n. n.

Pecten scabriusculus M at h.

Pecten scabrellus Lám.
Panopea ménardi D e s h.

Calyptraea chinensis iaurostriatellaia S a c c o

A két képzdmény faunájának összehasonlításánál kitnik, hogy a Pteria

(Pinctada) phalaenacea, Pteria (Pinctada) studeri, Pitaria (Cordiopsis) islandicoi-

des grundensis, Pitaria (Macrocallista) taurogranosa átmeneti rétegbeli fajok nem
fordulnak el a pectenes homokkben, illetleg a pectenes homokkben található

Patella tenuifilosa. Pirula condita, Cardita taurinensis és Arcopagia crassa reducta

fajok nincsenek meg az átmeneti rétegekben. Meg kell itt azonban jegvezm, hogy

pl. a Pteria (Pinctada) studeri faj a kszénösszlet alatti képzdményekben is

elfordul.

A fenti íaunisztikai hasonlóság alapján fel kell tételeznünk, hogy a pectenes

homokkövek szoros genetikai összeköttetésben állanak az ú. n. átmeneti rétegekkel.

Erre már N oszky is utal: „a pectenes homokknek délkeleten magasabb szentjé-

ben van egy érdekes, gazdagabb faunájú átmeneti félesége, helyi kifejldése"

(20., p. 185).

Az átmeneti rétegek valóban helyi kifejldés, mert a területen eddig csak

Mátranovák környékérlés Homoktérenyérl (Ferenc-akna) ismert, illetve No s z k y
adatai szernt a Szárazvölgyben (Mátranováknál) . Tehát ott fordul el, ahol a pectenes

homokk és az ottnangi típusú slirképzdménvek is megvannak. A faunisztikai meg-

egyezésen kívül a fenti körülmény is arra utal, hogy az átmeneti réteg és a pectenes

homokk között szoros az összefüggés. Minthogy azonban az átmeneti rétegek fau-

nája tisztán helvéti s a pectenes homokkövek faunájában nincs közel sem per-

dönt burd
:

galai-íorma, nyilvánvaló, hogy a pectenes homokkövek már a helvéciai

idszakban rakódtak le és nem a burd'galaiban. Figyelembe kell vennünk N oszky
ama megállapítását is (20., p. 184), hogy az Ipolytól É-ra a Pectenek úgyszólván

teljesen eltnnek a szénfeletti és helvéciai slir alatti szintekbl, csupán néhány

Ostrea van bennük és elég sok- kavicsos betelepülés. Ez is talán azt mutatja, hogy

a pectenes homokk nem a kszénösszletre következ egységes sorozat, mert pl.

Nagybátonyban, Kányáspusztán teljesen hiányzik. A pectenes homokk úgy :s fel-
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fogható, mint a Helvéciái tenger parti faciese, amelyet a mélyül helvéciai tenger

mindjobban elöntött.

A fauna alapján tehát a pectenes homokk-kifejldés a burdigalai korú kép-

zdményeknél magasabb tag, ezeknél fiatalabb. Horusitzky szerint (8., p. 326)

a pestkörnyéki miocénszelvény párhuzamosítása a Salgótarjáni medencével minden-

esetre csak úgy történhetik, „ha nem hajtjuk túl a szintenként r dó analógiák kere-

sését“ . . . illetve „addig terjesszük ki a burdigalai emelet határát, míg kétségtelen

helvéti és kétségtelen katti között típusos burdigalai faunát találunk". A pectenes

homokk rétegeknél típusos burdigalai korú faunáról' nem beszélhetünk és a Pederi

praescabriusculusva

•

alapított kormegállapítás nem igazolt. A medencében megvan
a burdigalai-emelet is a kszénösszlet alatt, mert hiszen éppen a Peetenek korjelz

értékénél fogva a Pederi holgeri fajt — mely Kazáron, Karancsalján meglehetsen

nagy példányszámban fordul el — jellegzetesebbnek kell tartanunk a burd : galai

korú képzdményekre, mint pl. a Cerithium margaritaceum fajt az oligocénre, mely

fajnak öt változatát jelzi Cossmann-Peyrot (4., 73, p. 248—253) a francia-

országi aquitaniai és burdigalai képzdményekbl, vagyis változatai az alsómio-

cénbe is felmennek.

Ami a széntelepek korát illeti, annak megállapításához az elegyesvizi rétegek

faunájának tüzetesebb vizsgálata, illetve a kszénösszlet alatti rétegek faunájának

slénytani feldolgozása elengedhetetlen feltétel.

SLÉNYTANI RÉSZ.

Classis: Gastropoda.

I. Subclassis: Prosobranchia. I. Ordo: Archaeogastropoty. Ií. Stirps: Patel-

lacea-Docoglossa; 1. Fám.: Pateltidae; A. Subfam.: Patellinae, Genus: Patellu

Linné 1758.

Patelta tenuifilosa Cossmann-Peyrot
1916. Patella tenuifilosa Cossmann-Peyrot (4), 69., p. 196. T. 2. í. 40—43.

Cossmann-Peyrot diagnózisának lényege a következ: a forma nyo-

mott, ovális, a búb k
:

ssé excentrikus, a héj felületét számos kicsiny, div ergáló, nyo-

mott borda díszíti, melyek igen gyengék.

A keleteurópai miocénbl igen kevés Patella- faj ismeretes. Az ismert fajok

egyikével sem azonosíthatók példányaink, de jó megegyezést mutatnak Coss-
mann-Peyrot példányával, illetve ábrájával, melyektl csak abban térnek el,

hogy példányaink méretei nagyobbak. Összesen két példány került el Salgótarján-

ból (Kaszinó felett) a pectenes homokkben lév agyagos betelepülésbl. A faj ábrá-

zolását a medence peremhegysége faunájának ismertetésénél adom. A faj Franc'a-

országban a helvetien-ben fordul el.

IX. Stirps: Calyptraeacea; 4. fám.: Calyplraeidae; Genus: Calyptraea Lám. 1799.

Calyptraea chinensis taurostriatellata S a c c o

A típustól Sacco elválasztja a fosszilis formákat, mint ezt már a h dasi

íaunafeldolgózásnál (16., p. 40) a szinonimikával együtt közöltem. Itt csak azt kell

megjegyezni, hogy a változat neve taurostriatellata, a fenti hivatkozásban sajtóhiba

folytán taurostriatella.

Salgótarjánból (Kaszinó feletti kfejtbl és a Károly-akna hányójárói) több

példány került el a pectenes homokkbl. Meglehetsen gyenge megtartású példá-

nyok, de a faji azonosítás jól keresztülvihet. Bécsi medencében és Franciaország-

ban a helvéciai és tortonai rétegekben fordul el az alfaj. Olaszországban:

Elveziano.
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Swainson 1840).

Pirula condiía B r o n g rí.

1856. Pyrula condiía B r., Hörnes (11), I., p. 270- T. 28. f. 4— 6.

1879. Pyrula (Ficula) condiía B r.. Hörnes — Auinger (12), p. 245.

1891. Ficula condiía B r., Sacco (24), 8., p. 23. T. 1. f. 27.

1904. Ficula condiía et var. div., Sacco (24), 30., p. 101. T. 22. f. 11— 14-

1922. Ficula condiía B r., Cossmann-Peyrot (4), 74., p. 333. T. 10. f. 46.

1911—28. Pyrula condiía B r., Friedberg (5) I., p. 118. T. 6. f. 6.

C o s'smann- P e yrot Hörnes faját rövidebb formája és a görbült

csatorna jobbfelé hajlása következtében „infelxicauda

“

változat néven elkülöníti

a típustól (1. c., p. 336. T. 11- f. 26—27). Ide Hörnes 5—6 ábráját sorolja.

Minthogy azonban a Pyrula condiía faj
: gen változékony és éppen Cossmann-

Peyrot vonják be a típushoz Sacco különböz változatait, melyeknél az eltérés

több, mint a csatorna görbült volta — nem látszik indokoltnak, hogy a bécsimeden-
cei formákat változatnak tekintsük annál kevésbbé, minthogy Hörnes ábrái a

Coss m ann-Peyrot ábrázolta típussal jó megegyezést mutatnak.

A Pirula condiía faj a területen a pectenes homokkben is elfordul (Salgó-

tarján), de megvan az ottnangi típusú sürfaeiesben (Bükkvölgy, Szúpataknál),,

továbbá a tortonai rétegekben (Sámsonháza)
,

Kincses-puszta ítufás mészk).
A bécsi medencében: Burdigal, Helvet, Tcrton; Erdélyben: Kostej, Lapugy; Len-

gyelországban: tortonai rétegek; Olaszországban: Tongriano, F.lveziano; Francia-

országban: Aquitanien, Burdigalien'.

Classis: Bivalvia.

1. Ordo: Taxbdonia; II. Stirps: Arcaceu: 1. Fám.: Arcidae; Genus: Arca
Linné 1758. Sectio Arca s. s. (Syn.: Anadara Gray 1847).

Arca (Arca) íuroniensis Duj. (Dlt {. emend.).

XIII. tábla, 1. ábra.

1870. Arca turonica Duj., Hörnes (11), II., p. 332. T. 44. f. 2.

1898. Anadara turonica Duj., Sacco (24), 26., p. 24. T. 5. f. 14.

1904. Anomalocardia íuroniensis Dollf., Colt., G o m e z: Terr. tért. Port.

T. 12. f. 3—4.

1912. Arca (Anadara) íuroniensis Duj., Cossmann-Peyrot (4) 66.,

p. 271. T. 8. f. 7—11.

1913. Arca íuroniensis Duj., Dollf., Daulz.: Conch. Loire, p. 350.
T. 30. f. 17—31.

1934—36. Arca (Anadara) íuroniensis Duj., Friedberg (5) II. p. 169.
T. 28. f. 6—7.

Cossmann-Peyrot szerint Dollfus névváltoztatása azért helyes,
mert turonica turonient (emeletet) jelent, míg Touraine vidékére utaló név a
íuroniensis- sel fejezhet ki. Az Arca (A.) íuroniensis faj az Arca diluvii[ö\ meghosz-
szabbodott és trapezoidális formája és szélesebb bordái következtében jól elválaszt-

ható. Mátraverebély-Szentkúton a tortonai képzdményekben (N o s z ky - féle bázis-

rétegben) is elfordul, de elfordul az ú. n. átmeneti rétegekben (Mátranovák,

Homokterenye), és a pectenes homokkben ( Ejjyházasgerge) . Régi meghatározá-

sokban a faj Arca fichtcli néven szerepel, ez a faj azonban alakjára, a búb helyze-

tére és a héj domborulatára nézve is eltér. Példányaink a típusnál tranverzális

irányban megnyúltabbak, mint ^Hörnes és Sacco ábrázolásai, s nem any-

uéira magasak, mint Cossmannn-Peyrot vagy F r i e d b e r g ábrái. Ez a jel-

leg azonban nem választja el példányainkat a típustól.
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Elfordul a bécsi medencében a helvéciai és tortonai rétegekben. Lengyel-

országban a tortonai, Franciaországban helvéciai rétegekben, Olaszországból válto-

zatát jelzi Sacco az Elvezianoból.

2. Ordo: Anysomiaria; I. Stirps: Mytilacea; 1. Fám.: Mytilidae; Genus:
Modiolus Lám. 1799. (Svn.: Modiola Lám. 1801).

Modiolus excellens Noszky nm. nud.

Holotypus: Orsz. Természettudományi Múzeum, Föld- és Öslénvtár. A tekn
a búbnál aránylag keskeny, alsó részén ersen kiszélesedik. A búb erteljes
és tompa. Felszínét növedékvonalak díszítik. Noszky J. a magyarországi
lajtameszek faunajegyzékében (Ann. Mus. Nat. Hung., Vol. 22., 1925, p. 254,

255) Modiola excellens n. sp., („nmén nudum, forma inter M. hörnesi és

M. brocchii“) és Modiola adriatica fajokat említi a területrl. Példányaink ez utóbbi

fajhoz állanak közelebb, amennyiben Sacco ábrája az összehasonlítást meg-
engedi (24., 25. p. 38. T. 11. f. 20—23). S~3 c c o leírást nem ad. La ma r c k idé-

zett rövid diagnózisa sem elegend az azonosításhoz. Minthogy a formához hasonlót
sem a keleteurópai, sem a francia- vagy olaszországi miocénben nem találtam, fel-

tehet, hogy helyi kifejldés fajról lehet szó, amely a tortonai rétegekben (Mátra-
verebély-Szentkút, ,,bázis-réteg“) helyenként egész kövület-tömböket alkot, de el-
fordul a faj egy-két példányszámban az úgy nevezett átmeneti rétegekben (Mátra-
novák) és a pectenes homokkben (Egyházasgerge) is. A faj ábrázolását a medence
peremhegységei tortonai faunájának ismertetésénél adom.

III. Stirps: Pectinacea; 2. Familia: Pectinidae. C. Subfam.: Pectininae; Genus:
Pecten (Klein) Osbeck 1765. Subgen.: Chlamys (Boltén) Röding 179*.

Pecten (Chlamys) scabriusculus Matheron

XIII. tábla, 2 ábra.

1939. Chlamys scabriuscula Math., Roger (23), p. 58. T. 5. f. 1—4 6-

T. 6. f. 1, 4—5 cum syn!

A faj szinonim elnevezéseinek felsorolásától eltekintek, mert ez teljes egé-
szében megtalálható Roger Chlamys-feldolgozásában. Roger a faj számos
változatát bevonja a típushoz, ezért itt meg kell jegyeznünk, hogy példányaink
Roger ábrái közül az V. tábla 3 ábrájához áll legközelebb. A fajjal való egyezés
a díszítésen kívül a hossztengely mentén megnyúlt forma, a viszonylag kicsinv
apikális szög és a búbtáji domborulat jellegeiben mutatkozik. Példányaink jóval
kisebbek, mint a típusábrázolások, de Roger megjegyzi, hogy gyakoriak a kicsiny
példányok. Ez a faj a P. opercularisra emlékeztet kissé, de tle jól elválasztható.
Ugyancsak jól megkülönböztethet az alább leírt és ezidáig P. praescabriusculus-
nak meghatározott fajtól.

A salgótarjánkörnyékj pectenes homokkbl (Károly-akna hányója) több,

viszonylag ép példánya került el, ezenkívül Baglyasaljáról, Egvházasgergérl és

Pilinybl (Tinkhegyi bánya).
R.oger szerint a faj keleti mediterrán típusú, helvéciai és tortonai korú.

Franciaországban (Rhne-medence)
, Közép- és Eszak-Olaszországban és Szardínia

szigetén is elfordul a faj.

Pecten (Chlamys) scabrellus La m a r c k

XIII. táb'a, 3—5 ábra.

1939. Chlamys scabrella Lám., Roger (23), p. 104. T. 12. f. 8— 10, T. 15.

f. 3— 12. cum syn!
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Az igen változékony és igen különböz néven szerepl faj kritikai vizsgálata

során R o g e r . részletes szinonimikát ad a fajról. Ábrái nem kifejezek. Roger
szerint igen sok, eddig önállónak vett faj a P. scabrellusra vezethet vissza. így
szerinte a P. seniensis is csak változata a P. scabrellusnak-

A fajról igen jó ábrázolást ad Sacco ([24], XXIV., p. 24. T. 8. f. 1—6),
mely ábrákkal a salgótarjáni medence P. praescabriusculusnak vélt példányai igen

jó megegyezést mutatnak. Nagy vonásokban valóban hasonlítanak a fajok egy-

másra, azonban a P. praescabriusculus faj sokkal röv’debb és szélesebb, ersebben
inaequilateralis, mely sajátságokat jól feltüntetik S c h af f-e r (25., T. 16. f. 6—9)

és Roger (23., T. 15. f. 3—4) ábrái, melyeknél a két fajt még jobban elválasztó

jelleg is jól kitün
:

k,.u. i. a P. praescabriusculus bordái sokkal ersebbek, határozot-

tabbak, a bordaközök keskenyebbek, míg a P. scabrellus fajnál az egész bordázott-

ság ellapított, sima az átmenet a bordák és a bordaközök között.

A Pederi scabrellus Salgótarjánban (Károly-akna), Egvházasgergén (homok-
bánya), Pilinyben (Tmkhegyi kfejt) és töredékes példányokban az ú. n. átmeneti

rétegekben is elfordul.

Roger szerint a faj burdigalai, helvéciai és tortonai rétegekben egyaránt
elfordul (változatokkal együtt), Olaszországban az Elvezianotól az Ast'ano
emeletig.

Subgen.: Manupecten Monterosato 1872.

Pederi (Manupecten) fasciculatus Millet

Minthogy ez a faj a pectenes rétegekben rossz megtartású, töredezett példá-
nyokban fordul el, ezzel szemben a terület tortonai képzdményeiben viszonylag ép
példányai találhatók, a fajábrázolást és részletes synonimikát a tortonai fauna-
leárásnál adom. Itt csak megjegyzem, hogy ez a faj Hörnes Pederi reussi fajával

azonos (gyenge ábrázolás), mely fajról azonban már több szerz kimutatta (F ricd-
b e r g, Kautsky, Roger), hogy a Hörnes ábrázolta faj Mii let Pecten

fasciculatus fajával azonos, így Hörnes fajeinevezése nem valid.

A medencében Egvházasgergén találtunk pár töredékes példányt, de a faj

elfordul a tortonai tufás agyagban is. Roger szerint a faj keleti mediterrán kép-

zdményekre szorítkozik, nyugaton igen ritka. Ugyancsak R o g
r
e r megállapítása

szerint a faj helvéciai rétegeknél mélyebb szintben nem fordul el.

3. Ordo: Eulamellibranchiata; Subordo: Heterodonta; II. Stirps: Cardiiacea

;

1. Fám: Carditidae; Genus: Cardita Bruguiére 1792.

Cardita taurinensis Sacco
XIII. tábla, 8, 12. ábra.

1899. Cardita rusticana? taurinensis Sacco (24), 27., p. 8. T. 2. f. 9.

A fajt Sacco kérdjellel sorolja a C. rusticana alakkörébe m'nt változatot.

A C. rusticana neotvpusát Cossmann-Peyrot ábrázolják (4., 66. p. 160. T. 2.

f. 15—20), de megjegyzik, hogy Sacco faja még változat formájában sem tartoz-

hat a C. rusticana fajhoz. Célszer tehát Sacco taurinensis változatát önálló faj-

nak tekinteni.

A héj igen egyenltlen (inaequilateralis), elüls része rövid és lekerekített,

hátsó része hosszabb és ferdén lemetszett. A bordák szélesek, laposak, lekerekítettek-

Igen közel áll á forma a C. crassa (Hörnes ti él Cardita crassicosta) fajhoz.

Minthogy azonban Sacco fajával jól azonosítható példányunk — bár a zárszerke-

zet hozzáférhetetlen — fenti fajjal azonosítom a „Károly-akna hányója melletti k-
fejt“ jelzés két példányt. A faj Olaszországban az elvezianoban fordul el.
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XIII. St'rps: Veneracea; 1. Fám.: Veneridae; Genus: Paphia (Boltén

)

Röding 1798.

Paphia benoisti Cossmann-Peyrot
XIII. tábla, 11. ábra.

1910. Paphia Benoisti Cossmann-Peyrot (4), 64. p. 327, T. 12.

f. 9-11.
1936. Paphia benoisti C o s s m. - P e y r., Kautsky (14), p. 16. T. 3.

f. 14—15.
Mint már egyhelyütt rámutattam (17. p. 401), a bécsimedencei Tapes vetulus

faj több formát egyesít magában. Az e néven meghatározott példányok egy része a

fenti fajjal azonosítható. A hosszúkás forma elüls része rövid és lekerekített, a

hátulsó rész több mint kétszerese az elülsnek és szintén lekerekített. A gyengén ,

konvex ventrális perem egyenletesen megy át a hátsó, illetve elüls peremekbe.

A búb kicsiny, prosogvr, alig kiemelked. A héjat sr többé-kevésbbé egyenletes,

koncentrikus csíkok díszítik. Példányaink a fenti jellegekben jól egyeznek
a típussal, sajnos a zárszerkezet nem szabadítható ki a példányok meglehetsen
gyenge megtartási állapota következtében.

Pilinyben (Tinkhegy) és Egvházasgergén (homokbánya) egy-két viszonylag

ép és sok töredékes példány, illetve lenyomat található. A Bécsi medencébl és

Franciaországból is helvéciai lerakódásokból írták le a fajt.

XIV. Stirps: Mactracea; 2. Fám.: Mactridae; Genus: Macira Linné 1 767

-

Macira nógrádensis n. sp.

XIII. tábla, 9., 10. ábra.

Ho'.otypus: 1. tábla, 9. ábra. Az Orsz. Természettudományi Múzeum Föld-
és Öslénytárában. Méretei: umbono-palleáls:. 38 mm, max. diám.: 34 mm.

Diagnózis: a háromszöglet héj domború, elöl lekerekített, hátul lemetszett.
A palleális perem konkáv. A héj alig valamivel szélesebb, mint amilyen magas.
A búb erteljes, kiemelked, helyzetileg majdnem a héj hosszanti tengelyében fek-

ez :

k. A búbtól hátrafelé tompa él húzódik, mely mögött a héj kissé homorú. A héjat
gyenge, sr növedékvonalak díszítik. A zárszerkezet hozzáférhetetlen. A 10. ábra
egy kissé nyomott, de méreteiben a holotypussal megegyezik. Annak elle-

nére, hogy a zárszerkezet hozzáférhetetlen, a küls bélyegek alapján kétségtelen,

hogy a faj a Macira nemzetségbe tartozik. Hasonló fajt sem a Bécsi medencében,
sem a lengyelországi faunában nem találtam. Formára nézve többé-kevésbbé meg-
közelíti fajunk a Macira (Barymuctra) substriatella d’O r b fajt (4., 63. p. 245.

T. 5. f. 12, 28—30), és az olaszországi piacenzianoból, illetve astianoból ábrázolt

M. corallina, illetve ennek glauca változatát (24., 29. p. 22, 23., T. 5. f. 20—22),

mely utóbbiakhoz különösen közel áll fajunk, de velük megnyugtatóan mégsem
azonosítható. Minthogy a Macira genus ilyen nagyobb termet példányai a kelet-

európai miocénbl nem ismeretesek és a hozzá közel álló fajok száma is csekély,

új fajként vezetem be az irodalomba annak ellenére, hogy a zárszerkezet nem lát-

ható s ez a példányok veszélyeztetése nélkül hozzáférhetetlen, mert a héj meglehe-

tsen vékony-

Mindkét példány Homokterenye (Ferenc-akna) jelzettel a salgótarjáni bánya-

múzeum ajándékaként került a Föld- és slénytárba.

Macira cf. basteroti M a y e r

1870. Macira Basteroti May., Hörnes (11), II. p. 65. T. 7. f. 10.

1909. Macira (Eomadra) Basteroti May., Cossman-Peyrot (4), 63.,

p. 252.T. 6. f. 4—7.
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Ugyancsak a Mactra nemzetségbl több kis példány többnyire csak lenyomat
vagy töredékes példány alakjában található, melyek azonban jól azonosíthatók a
Mactra basteroti fajjal. Biztonsággal csak azért nem teszem ezt, mert egyetlen tel-

jesen ép példányt sem talaltam. A fajra jellemz körvonal jól egyezik a fenti fajjal.

A salgótarjáni (Kaszinó felett) és egyházasgergei (homokbánya) pectenes homok-
kövébl talált példányokon kívül elfordul a faj Mátranovákon (Bárnavölgyi lejt-

akna) az ú. n. átmeneti, homokos, csillámos rétegekben.
A Mactra basteroti faj a Bécsi medencében helvéíkori rétegekbl, Francia-

országból pedig aquitani, burdigalai és helvéti emeletbl jelzett faj.

X\ • Stirps: Tellinacea; 4. Fám.: Tellinidae; Genus: Arcopagia (Le a eh) T.
Brown 1827.

Arcopagia crassa reducta D ollf. D aut z.

Az Arcopagia crassa (azeltt Teliina crassa) reducta változatát a területrl
szóló néhány új forma ismertetésénél már közöltem (16., p. 402. T. 2. f. 10).
A mátraverebélvi tortonai rétegekbl származó példány jóval kisebb, mint a pectenes

' homokkövekben (Egyházasgerge, Pilinv, Tinkhegy) elforduló példányok. A mellé-
kelt táblán az 1. ábrán az Arca turoniensis mellett a faj egv példányának rész-
lete látható.

A változat egyébként Franciaországban az aquitaniai és helvéciai rétegekben.
Lengyelországban ped :

g a tortonai képzdményekben fordul el.

Subordo: Adapedonta; II. Stirps: Saxicavacea; 1. Fám.: Saxicavidae • Genus -

Panopea Ménard de la G roy e 1807.

Panopea menardi Deshayes.
A fajra vonatkozó szinon mikára a hidasi faunafeldolgozásnál hivatkoztam

(16., p. 87), illetve arra, hogy a faj legújabb elfordulásait és ábrázolását Glibert
(6., p. 211. T. 12. f. 9.) adja a belga miocénbl.

A fai egy töredékes, de jól azonosítható példánya Egyházasgergérl a pecte-

nes homokkbl került el. A Bécsi medencében a burdigalai rétegektl a tortona :

lerakódásokban megtalálható, Olaszországban a tongrianotól az astianoig, Francia-
országban a helvéciai rétegekbl jelzik fajt.

* A fényképeket Dömök Teréz és dr. Pellérdy Lászlóné készítették a Föld
tani Intézet Fotolaboratoriumában.

A meghatározott anyag a Természettudományi Múzeum Föld- és slénytárában van
elhelyezve.

Ff. Me3Hepiin

<J>avHa necqainiKOB ua ohpecTiiocTHX IUairoTapana

Abtop 3aHiiMaeTCH H3yqeHiie.M $ayHbi ouiovKeHaö majibrorapaHCKoro öacceöHa.

Ha ocBOBamiH (JiayHbi aBTOp onpejejitui TOHHbiü reo.iornnecKHií B03pacT tsk

Ha3biBaeMOö „numpoBOü $opMaunH“. 9th o6pa3OBaH0H OTJiaramiCH npe hoctobhhom
onyckaHiieM ima Mopa b OTHaHrcKOM ropii30HT8 rcjibBeia. Táti Ha3biBeMbie „nepe-

xo^Hbie 0öpa30Bamia“ hb.tbiotch necnaHHCTHbi.MH OTJioaceHHHMH. Ha ocHOBe öoraTOö

(JiayHbi oh ii o6pa30Bajmcb b rejibBeTCKOM Hpyce.neKTeHOBbie necuaHUKH kpobjih

ma.TbrOTapHHCK0x yroJibHbix 3ajie-/Kea coaepvKaioT oaeHb xapaKTepHbie bbum cbd-

AeTe.abCTByioT o tóm, yTO neKTeHOBbie necnaHHKH 06pa30BaJiHCb TaKace b reJibBeT-

ckom apyce. Tah*0M oöpa.30M ycTaHOBHJiacb B3auMHaa 3aBbicaMOCTb Meacfly

„nepexoflHbiMH-o6pa30BaHHHMH“ h neKTeHOBbiMH necnaHincaMH.
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ADATOK A HAZAI HARMADKORI FLÓRA ISMERETÉHEZ

Andreánszky Gábor.
(XIV. táblával és egy szövegközti ábrával.)

Egy korábbi alkalommal* beszámoltam néhány harmadkori páfrányleletrl,
amelyek fképpen Eger vidékérl származtak s amelyek közt új alakok is voltak’.
Az ott felsorolt összesen 9 páfránytípus egy része teljesen megegyezik egy ma él
páfránnyal, néhány pedig ilyenhez nagyon 'közel áll. Miután a ma élk ökológiai
viszonyai ismertek, a fosszil's alakok megjelenése is nagy mértékben aránylag biztos
útmutatásokat nyújt a földtörténeti idszak éghajlatára nézve. És itt fképpen olyan
páfrányokról van szó, amelyek igen ersen óceánikus éghajlatot kívánnak meg. így
kétségtelen, hogy' az illet idszak éghajlata sokkal kiegyenlítettebb volt, mint ugyan-
annak a helynek mai éghajlata.

7. kép. Woodwardites sp. levélrészlet.

Fig. 1. Pariié de la fronde de Woodwardites sp.

Az akkor felsorolt ersen óceánikus éghajlatú páfrányokhoz most egy. újabb
is járul, amelyet az egyetemi növényrendszertani intézet 1949. évi baranyai kutató-
iján Magyaregregy mellett az ú. n. Almásdl árkában, amely lelhelyre ifj.

Noszky Jen hívta fel a figyelmet, gyjtött P á l f a l v y István. Sajnos csak egy
egészen kis levéltöredékrl van szó, ellennyomattal,.amely csak két utolsórend szár-

nyaoskából áll. így sem a teljes levélalak nem ismerhet fel, sem pedig a sorusok,

mert a levélszárnyacskák meddk. Rendkívül jellemz azonban a levélkék erezete,

amely egy szabályos hálót mutat. Ilyen erezet a ma él páfrányok közt több génuszra
jellemz. Ilyen pl. az Onoclea sensibilis, amely ma Kelet-Azsia és az Atlanti-Észak-

Amerika mérsékelt és melegmérsékelt övének mocsaraiban él. Fagy iránti ers érzé-

kenysége miatt kapta fajnevét. Ezt a páfrányt megtalálták a harmadkori fosszilis

állapotban is, még pedig pacifikus Észak-Amerikában. Miután a levelek meddk,
csak a levélalak az útmutató az erezeten kívül és az teljesen megegyezik a ma él
páfrányéval. A mi maradványunk azonban alakban távol áll ettl. Megegyezik azon-

* Index Horti Bot. Univ. Budapest, VII. (1949) 102— 108, tab. IX., X.



bán a ma él Woodwardia nemzetség egyes fajainak kisebb levélszárnyacskáivai.

A Woodwardia erezete t. i. ugyanilyen. Természetesen akkor lehetne a nemzetséggel

azonosítani, ha a sorú-sok ismeretesek volnának, miután a Woodwardia sorusainak

helyzete nagyon jellemz. A hosszúkás sorusok t. i. a levélszárny gerincével pár-

huzamosak. A Woodwardia fajok közül elssorban a ma él W. radicans jön szá-

mításba összehasonlítás céljából. Ez a faj a Kanári-szigeteken, néhol a Földközi-

tenger vidékén, mint pl. Portugáliában, Szicíliában, Algírban Boné mellett, él, de

el van terjedve Délkelet-Ázsia hegyvidékén, a Himalájától kezdve és pac'fikus Eszak-

Amerikában. Mindenütt messzemenen kiegyenlített éghajlat alatt. Eszak-Ameriká-
ban a 47-k szélességi foktól egészen a trópusi Guatemaláig terjed.

A Woodwardia génusz maradványá t Európa harmadkorából több helyrl
ismerjük. Vannak köztük íertilis levelek, akkor a génusz biztos. A többi maradvány
csak a sajátságos erezet alapján sorolható ide és akkor más génusznéven, Wood-
wardites néven szerepel. Ez a név illeti meg a mi maradványunkat is.

A maradvány dacittuíába van beágyazva, amely nem a rétegzettséggel pár-

huzamosan, hanem görbén hasad. Kora az alsó- és középmiocén határára tehet.
Egyébként a vele együtt talált többi növénymaradvány feldolgozása folyamatban van.

Crytogrammites hungarica n. sp. (XIV. t. a.)

Egy más k páfránymaradvány Eger melll származik a kisegedi valószínleg
alsó oligocén palából. Itt is csak egy ersebben összetett levél töredékérl van szó.
A levél elég szabálytalanul szárnyasán összetett. A levélkék fertilisek, bár a sorusok
csak gyengén vehetk k\ miután a levél széle rájuk borult. A maradvány olyan ma
él páfránylevelre emlékeztet, amelynek fertilis alakja eltér a steriiistl. Az kétség-

telen, hogy a Pteridae-Cheilantheae tribusba tartozik. Leginkább a Cryptogramme
nemzetség egyes fajaihoz áll közel, többek közt a Cr. crispa fajhoz, amely leginkább
Allcsorus néven ismeretes és Európa és Nyugat-Azsia hegyvidékein él. Ennek fertilis

levelei és a maradvány közt csak annyi a különbség, hogy a ma él páfrány levél-

gerince és annak ágai merevebbek, vastagabbak és egyenesek. A maradvány levél-

gerince vékony és zegzugos. A sorusok levelenkint azonban kb. ugyanolyan szám-
ban vannak megegyez elhelyezéssel. A maradványt kétségtelenül ebbe a rokonsági

körbe kell elhelyeznünk és megfelel névvel ellátnunk. Erre legcélszerbbnek látszik

a Cryptogrammites génusznév. Maga a faj Cr. hungarica. Hozzá még csak meg-
közelítleg is hasonló maradvány leírására, vagy ábrázolására eddig nem sikerült

bukkannom az irodalomban.

Crystogrammites hungarica nova sp.

Pinnulae ultimi ordinis folii fertilis solum adsunt, in no. 6. Folium pinnatim
compositum, rhachide fii iformi flexuoso. Pinnulae ultimi ordinis petiolulatae, pet olulo

0,7— 1 mm longo oblongolineares, basi abrupte contractae vei subcordatae, superne
parum angustatae apice obtuso vei rotundato, 4—4,5 mm longae, 1,2— 1,5 mm latae,

margine crenulatae (?). Sori in sefiebus duabus, utr'nque in numero 6— 10.

Folio fért li Alíoscri crispi (L.) Bernh., accedens, ab eo rhachide tenuiore et

flexuoso difiért.

In schistis oligocaenicis montis Kiseged ad oppidum Eger, in Hungária cen-

trális Lég. Fr. L e gúny i.

Ez a maradvány éghajlatilag, illetve elterjedésileg nem értékelhet ki. Az em-
lített récens faj, bár hegyvidéki, az alsóbb régiókban is megvan, olyan völgyekben,

amelyeknek az éghajlata ersen kontinentális. Ezenkívül említettük azt is, hogy a

jelenlegi fajtól eléggé el is tér. így az éghajlati jelleg megállapításakor a többi már
eddig feldolgozott és ezután feldolgozandó kisegedi maradványra kell támaszkod-

nunk. Mint azonban már a múltkori bemutatásomkor kifejtettem, tt olyan páfrányok

is maradtak meg, amelyek ersen óceánikus éghajlatot igényelnek. Ilyennek tekin-

tend pl. az akkor leírt Asplenium egedense.

A harmadkori rétegekben talált páfránymaradványok nem követik azokat a

szabályszerségeket, amelyeket a többi növénymaradványra nézve megállapíthattunk.



A mi európai, fképpen nyugat- és középeurópai harmadkori flóráink elterjedés'

rokonsági kapcsolataik szempontjából a következket mutatják. A harmadkor elejen

a növények legnagyobbrésze a mai maláj flórával mutat szoros rokonságot. Ez a
rokonság a harmadkor els felében fokozatosan csökken. Ezzel kapcsolatban ersödik
a rokonság a keletázsiai és északamerikai mai flórával. A helyben él és közelkeleti

flóra csak a harmadkor legvégén jut nálunk uralomra.

A páfrányok körében kimondott maláj rokonság nem ismerhet fel. Általá-

ban nagy elterjedés és így a ma nemcsak a trópusokon, hanem a szubtrópusokon és

mérsékeltövön él páfrányok szerepelnek a harmadkor els felében
:

s. Leginkább a

Kanári-szigetek és egyéb ersen szubtrópusi tájak páfrányaival mutatnak szoros kap-

csolatot. Ugyanez áll a Woodwarditesre is. A keletázs'ai és északamerikai rokonság
6em nyilatkozik meg kifejezetten a harmadkor további folyamán. Ez a jelenség talán
arra vezethet vissza, hogy a páfrányok a faji jellegüket és nagy elterjedésüket

sokáig megtartják, m'ndenesetre lényegesen tovább, mint a kétszik fák. Utóbbiak
gyorsabb fajfejldésben voltak a harmadkor folyamán. Az izolált populációk fajilag,

st sok esetben generikusan elkülönültek és emellett hamar elöregedve, az elterjedési

területük lecsökkent. Ezzel szemben a fenyk fajfejldése a harmadkornak különösen
a második felében már lényegesen alábbhagyott,, azonban a fajok tényleg elöregedve,

áreájukban ersen összeszkültek. Ez most már a következ helyzetet eredmé-
nyezte. A páfrányok, amelyeknek a maradványai a harmadkorból elkerültek,

nagyon sokszor fajilag, de legalább generikusan összeegyeztethetk a nem nagyon
távoli elter-jedésü recens fajokkal, illetve nemzetségekkel. A fenyk mind össze-

egyeztethetk ma él nemzetségekkel, st igen sok esetben fajokkal, amelyek azon-

ban ma Európától csak nagyobb távolságra, szk elterjedési területen élnek. Végül

a kétszik fák a harmadkor folyamán, a pliocént kivéve, csak igen ritka esetekben

azonosíthatók mai fajokkal, st néha génusz szerint sem. Mindkét esetben ped :

g az

elbb már említett rokonságot, illetve rokonságfejldést mutatják mai távoli

flórákkal.

Európában, de különösképpen Közép-Európában emellett a páfrányok közt

megmaradtak olyanok a légül óbbi idkig, st egyes szk elterjedési területeken a

mai napig, amelyek nagyon ersen kiegyenlített éghajlathoz vannak kötve. Az ilyen

éghajlati igény fenyk és lombosfák azonban a harmadkor második felében soro-

zatosan mind eltntek. Csak nagyon kevés és már nem is extrém óceánikus típus

maradt meg, mint a tiszafa, valamint a Földközi-tenger tájain a babér. Az örökzöld

lombosfák közül Közép-Európában ma kizárólag az Ilex aquifollumot találjuk meg,

bár ez is ersen atlantikus elterjedést mutat.

Mimosocarpum n. typ. (XIV. t. c.)

A következ maradvány, amelyet bemutatni kívánok. Tatabányáról az oper-

kulinás agyagból került el, tehát eocénkorú. Szörényi Erzsébet gyjtötte. A marad-

vány egy csoporttermés, vagy terméságazat. 7 kifliszeren meghajlott, egy pontból

kiinduló terméssel (illetve részterméssel). Eszerint vagy egv apokarp termbl szár-

mazó csoporttermés lehet, vagy egy gömbvirágzatból fejldött terméságazat.

Az els esetben a termés, mint csoporttermés feltétlenül az Anonaceae csa-

ládba kell, hogy tartozzék, itt is leginkább az Unona, Uvaria, esetleg a Xylopia nem-

zetségekbe. Mint az egész család, ezek a nemzetségek is trópusi fák, általában nagy

virágokkal. Különösen az Uvaria montana nev fajnak van nagyon hasonló csoport-

termése, a részterméskék alakja azonban némileg más, nem ilyen kiflialakú, inkább

egyenesebb, kolbászalakú. Tudnunk kell azonban azt, hogy az Anonaceae család

részterméskéi az Anoxagorea génuszt kivéve, bogyók. Az Anaxagorea részterméskéi

tüszk, azonban lényegesen különböznek a mi maradványunktól. A bogyótermés

fosszilizációkor mindenesetre vagy elveszti termésfalát, vagy elbb összeszárad.

Mindkét esetben a benne foglalt mag, vagy magvak ki kell, hogy domborodjanak,

ami ez esetben nem figyelhet meg.

Az Anonaceae családból sok maradványt írtak le, leveleket, magvakat és ter-

méseket is. Re i d és Chandler The London Clav Flóra (London 1933) cím
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hatalmas müvükben az alsó eocénkorú londoni agyagból az Anonuceae családhoz

tartozó Anotiaspertnum gyüjtgénusznévvel ellátva nem kevesebb, mint 12 új fajt

írtak le tisztára magvak alapján. Tekintettel arra, hogy a család magvai nagyon jel-

legzetesek, nincs okunk abban kételkedni, hogy tényleg odatartozó magvakról is van

szó. Természetesen a faji megállapítások ersen problémát kusak. Miután k egyet-

len termésmaradványt nem találtak, amely idetartoznék, mutatja azt, hogy a termés,

teljes egészében nem íosszilizálódott. Egyébként k a késbbi korokból leírt termés-

maradványokat általában nem tartják idetartozóknak. Ezek közül Unger írt le egyet

Stájerországból és egyet, amely úgy látszik csoporttermés, Erdélybl. Ez a két

termésmaradvány akár Anonaceae akár nem, nem egyezik meg a mi maradványunk-
kal, mert mindkett nyeles, mint pl. a Xylopia génusz részterméskéi. Emellett a leírás

szerint a magvak itt is ersen kidomborodnak, míg a mi maradványunk perikarpiu-

mán semminem magdomborulat nem látsz
:

k. .

így csak a másik eset lehetséges, az, hogy egy több virágból keletkezett termés-

ágazatról van szó. Ebben .az esetben az egyes termések hüvelyek. Miután pedig ki-

mondott gcmbvirágzatból fejldtek, a maradvány a Mimosaceae családba tartozik.

Az ers per'karpium és a görbült hiivelyalak is egyes ma él Acacia fajokra

jellemz.

A hüvelytermések alapján egy maradványt, ha más része nem ismeretes, a

nemzetségig meghatározni nem lehet, csak a legritkább esetekben, ha t. i. a hüvely-

alak nagyon jellemz. Ezért azok az elnevezések, amelyek hüvely alapján ma él
génuszokra vonatkoznak, helytelenek. Leghelyesebb a hüvelytermésekre egy gyjt-
nevet használni, pl. a Leguminocurpum-ot. Természetesen ebben az esetben azt sem
állapítottuk meg, hogy a maradvány a Mimosaceae, vagy a Papilionaceae családba

tartozik. Ez a helyzet a jelen esetben némileg módosul, miután itt nem egy magá-
nos hüvelyrl, hanem egy terméságazatról van szó, amirl a Mimosaceae család fel-

ismerhet. Ezért itt a Mimosocarpum elnevezést kívánom használni.

Mimosocarpum n. typ.

Iníructescentia capitata; legum’na in numero 7 (?), sessilia, semilunaria,

ca. 3 cm longa, in medio circiter 1 cm lata, basin et apicem versus aequaliter atte-

nuata, apice obtuso vei subacuto. Petiolus communis validus, ca. 4 mm crassus,

longitudine ignoto.

In stratis argillaceis eocaeni inferioris ad Tatabánya. Lég. B. Szörényi.
Amennyiben a maradvány tényleg az Acacia, vagy ahhoz közelrokon génusz-

hoz tartozik, akkor trópusi rokonságot mutat. Az Acacia a hüvelyes fák legnagyobb

él génusza, amely Európától eltekintve az összes földrészen el van terjedve. Álta-

lában monszunerdk és szavannák fája, tehát szárazságtr. Hozzánk legközelebb

Dél-Tuniszban található az egyik faja, az A. fortilis, amely a másik szaharáninnen

is elforduló A. gumiferáv al együtt egy alacsony, ernyalakú, nagyon szárazságtr
típus. A rokonság szempontjából a mi maradványunk mindketttl távolálló. De
nehéz is volna fajilag valamelyikhez közelhozni. R.eid és C hand le r említett

mvükben hasonló termést nem említenek. A Mimosaceae család leginkább teljesen

bizonytalan hüvely, vagy legtöbbször levélke alapján ismeretes az európai har-

madkorból.

Nagyon üdvös volna, ha ugyanebbl a rétegbl más maradványokat is kap-

hatnánk, amelyek talán jobban rávilágítanának az akkori flórára. Míg hazai viszony-

latban az oligocén és miocén flórák roppant nagy tömeg maradvánnyal vannak

képviselve, az eocénkorú maradványok igen csekély számúak.

Plerospermites sp. (XIV. t. b)

A kisegedi oligocén palából nagyobb számban kerültek el asszimmetrikus

levelek, amelyek szélükön ersebb hullámosfogúak. Minden ilyen fogba, amelyekbl

3—4 van egy-egy oldalon, egv-egy ersebb elsrend oldalér fut be és teljesen a
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szélé g ér, közben kétszer ívesen hajlik. Ettl eltekintve a levelek általános körvonala
ersen változó. Ilyen levélerezetet a Sterculiaceae családba tartozó Pte'ospermum
génusz mutat. Ez a nemzetség ma mintegy 20 fajjal trópusi Kelet-Ázsiában él, tehát

azon a területen, amellyel az európai óharmadkorú flóra olyan szoros kapcsolatokat

mutat. A hozzá legközelebb álló recens faj a Pt.- suberifoíium, bár ennek a levele

nagyobb és aránylag keskenyebb. Pterospermites néven nagyobb számban írtak le

maradványokat Európa és Észak-Amerika harmadkorából. Ezeknek a levélalakja

ersen változó. Egyesek a platán-, vagy juharfák levelére emlékeztetnek, mások félig

pajzsalakúak, de rendszerint ezek is asszimmetrikusak. Ugyanilyen nagy változatos-

ságot mutatnak a levélalakban a ma él fajok is.. A mi levelünkhöz hasonló levél-

alakot sem leírva, sem ábrázolva nem találtam. De az erezet sajátossága és a levél-

nek a ma él Pt. suberifoliummal való nagyfokú megegyezsége kétségtelenné teszi

azt, hogy idetartozó maradványról van szó.

Vitis hungarica n. sp. (XIV. t. d.)

Ugyancsak a kisegedi palából került el egy aránylag eléggé teljes szllevél
ellennyomattal. A levél kicsi, nagy körvonalban vesealakú és csak kissé karéjos, azaz
inkább csak erteljesen fogazott. A levélalak és levélerezet leginkább a Vitis sil-

vestris-éhez áll közel. Ez a récens faj, amely egyébként a Vitis vinifera salakja, az

egyetlen a Vitaceae családból, amely Európában és nálunk is shonos. Az egedi

maradvány levele valamivel kisebb, de egyébként teljesen azonos egyes herbárium

i

példányok levelével. Ez azonban nem sokat jelent a faj megállapítása szempontjá-

ból, miután több más faj levele is nagyon sokban megegyezd ezzel, igy pl. a Vitis

rupestris-é is. Ez utóbbi fajt pusztán a levél alapján nem tudjuk a V. silvestris-ti

elválasztani.

A Vitaceae család ersen van képviselve a harmadkori flórákban. Nagyszámú

Cissus-fajt írtak le, amelyek levelei részben egyszerek, részben összetettek. De a

Vitis génusz is nagyon szerepel a harmadkori maradványok közt. Többek közt hazai

területrl is írtak le Vitis-fajt, még pedig H e e r Erdbényérl,* Vitis tokayensis

néven. Ennek a levele inkább tojásdad és talán nem Vitis-, hanem Cissus-fajról van

szó. A többi levél is vagv ersebben hasogatott, nrnt a mi kisegedi levelünk, vagy

annál lényegesen nagyobb, így nem lehet egyikkel sem azonosítani. A kora egyéb-

ként túlságosan régi 'ahhoz, hogy a Vitis silvestris-szel azonosítani lehetne. így

új nevet kellett adnunk ennek a maradványnak.

Vitis hungarica nova sp.

Folium unicum notum. Petiolus deest. L.amina in amhitu reniíormis, 4,3 cm

lata, 2,8 cm longa, dentato sublobata dentibus marginalibus (lobis) 5et inter eosdenli-

bus minoribus. Nervi primarii palmati, in numero 5, medio valid
:

ore et nervos secun-

darios utrinque aequales emittens. Nervi primarii laterales nervos secundarios solum

in latere exterire emittentes. Nervi térti arii bene evoluti, validi, rét culatim con-

juncti, lanrnam in polvgona dividentes.
_

....
In schistis oligocaenicis montis Kiseged ad oppidum Eger, in Hungária centrali.

Leg't Fr. Le gúny i.

A lü'ú's-fajok jelenléte ebben az egyébként inkább trópusi fajokban bvelked

flórában, nem csodálatos. Igaz, hogv a Vitis-fajok a harmadkorból inkább északabb!

vidékekrl kerültek el, ígv Alaszkából, Izlandból, egyéb sarkvidéki területekrl,

Angliából, Németországból’ stb. De ott. is mindig melegebbvidéki fajokkal együtt.

Ennek a kérdésnek a megvilágítására legyen szabad a következket felhoznom.

A harmadkori flóra általában melegebbvidéki jelleg, mint amilyen a jelen-

legi éghajlatunk, emellett ped
:

g annál inkább közeledik a kimondottan trópusihoz,

minél régebbi harmadkori rétegrl van szó. De mindezekben a rétegekben szerepel-

* Heer, in Jahrb. & k. geol. Reichsanst. XVII. 191, tab. V. fig. 1.
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nek szubtrópusi, st kimondottan mérsékeltövi típusok is. A jelenlegi trópusi flóra távol-

ról sem mutat ilyen heterogén összetételt. Még kevésbbé a szubtrópusi és mérsékelt-

övi flóra, ahol csak egyéghaj latövi típusok keverednek. Ezt Európa mérsékelt övére

nézve könnyen megérthetjük, hiszen a jégkorszak sok olyan fát pusztított ki innen,

amelyek a ma : éghajlat mellett itt jó! megélnek. Kevésbbé érthet azonban egye-

bütt, m'nt Észak-Amerikában, ahol pedig szintén lényegesen nagyobb a típuskevere-

dés a iharmadkori rétegekben, mint jelenleg. Arra gondolhatunk, hogy azok a fajok,

amelyek közeli kapcsolatba hozhatók jelenlegi fajokkal, hiszen éghajlatigény szem-

pontjából csak ezeket tudjuk pontosabban megítélni, a múltban nagyobb ökológiai,

illetve elssórban éghajlati síkon mozogtak, azaz eurvthermek voltak.

Ez önmaga azonban még nem magyarázza meg kell mértékben az említett

jelenséget. Más olyan tényezk is szerepelnek ebben, amelyek még egyáltalában n ;

n-

csenek tanulmányozva, vagy legalább is nem kellképpen ahhoz, hogy a kérdéshez

közelebb férkzhessünk.

Különösen két probléma az, ami szerepet kell, hogy játsszék abban, hogy
korábban jobban keveredtek a különböz éghajlat alatti típusok, mint jelenleg. Ez a

két probléma pedig eddig nagyon elhanyagolt maradt.

A7 egy'k ilyen probléma a növények, helyesebben a fák meleghatára, A fa-

itnyészet hideghatárával igen sokat foglalkoztak és több törvényszerséget is sikerült

megállapítani. Kiderült, hogy ezeknek a hideghatároknak a hmérsékleten kívül els-
sorban az éghajlati jelleg, a kontinentalitási fok szabja meg a helyzetét. Ez áll épp-

úgy a vízszintes sarki és a függleges havasi fahatárra. Nagyon keveset tanulmá-

nyozták azonban a meleghatárt. Ezt vízszintesen egyenlíti, függlegesen pedig

völgyhatárnak nevezzük. Igaz, hogy nagyon sok fafajra nézve megállapították az

egyenlíti, st néha a völgyhatárt is, azonban ezek a megállapítások minden esetben

korrekcióra szorulnak. Az egyenlíti határ a térképen ábrázolva úgy, hogy a fák

legdélibb (déli féltekén legészakibb) elfordulását vesszük alapul, helytelen, hiszen

a legtöbb esetben az egyenlít felé ezek a fák csak a hegyvidékek magasabb zónái-

ban fordulnak el. Itt azután egy bizonyos magasságban völgyhatáruk van.

Maga a völgyhatár is azonban kétféle lehet, vagy tényleg a magas hmér-
séklet szabja meg a fatenyészet határát, vagy pedig csak a völgyben uralkodó cseké-

lyebb nedvesség. így egy régibb cikkemben* a völgyhatárt valódi, azaz tényleg a

magas hmérséklet okozta határnak, vagy álhatárnak, azaz szárazság okozta

fatenyészeti határnak neveztem. Ez utóbbi pedig már a kontinentális fatenyészeti határ

egyik félesége. Hogy ezt példákkal illusztráljam, a bükknek a mezei táj felé beálló

határa álvölgyhatár, mert a kontinentalitás idézi el és nem a magasabb hmérsék-
let. Emellett a cirbolyafeny alsó határa valódi völgyhatár.

Ez most azt mutatja, hogy ersen óceánikus éghajlati jelleg mellett a fák

me’.eghatára sokkal jobban kitolódik, m :

nt kontinentális éghajlati jelleg mellett. Ezzel

szemben bár a lombhullató lombosfák és a fenyk hideghatárát az óceánikus éghaj-

lati jelleg visszaszorítja és ránézve' kedveztlen, az örökzöld lombosfák határát

pedig kiterjeszti. Ez együttvéve azt idézi el, hogy ersen óceánikus jelleg mellett

a mérsékeltövi fák sokkal nagyobb területen keveredhetnek a melegégövi fákkal.

A másik ezzel szorosan összefügg probléma a harmadkori domborzati viszo-

nyok kérdése. Hazánk prekarpatikus domborzati viszonyairól vajmi keveset tudunk.

Nem is igen van rá lehetség, hogy ezt a kérdést valami úton kutassuk. Egyetlen-

nek látsz
: k éppen a flórakutatás révén, hiszen a növényzet ma is mindenütt a magas-

sági övékben helyezkedik el. Ha tényleg volt a Kárpátok kiemelkedése eltti har-

madkorban nagyobb szinteloszlás, akkor ezt kell ösnövénytani leletkomplexum alap-

ján majd ki lehet mutatni. Annyi azonban bizonyos, hogy hegyvidékeken a

különböz éghajlati típusok keveredése ma :s lényegesen nagyobb, mint a lapályo-

kon. De különösen ilyen a melegégövi hegyvidékeken, ahol pl. páírányíák lomb-
hullató fákkal, trópusi rokonságú elemek arktikus elemekkel keverednek.

* Andreánszky. in Engl. Bot Jahrb. LXX. 1939, 153— 188.
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T. AH^peaHCKH

J,amibie o TperiiMHoii $.iope Beurpim

Abtop onnraex pOA Woodwardites H3 aacHTOBbix TyípOB b OKpyaiHOCTH

MaaaperpeAb- .Hajibnie 3amiMaeTCH apyrmi nanopoTbukom BCTpenaiomHÜCH b

o.TíiroueHOBbix OTjioaceHiiHx b okpvíkhocth 8repa. IlanopOTHHK oxasajiCH hobbim

BiiaoM c HBMöHOBaHneM Cryptogrammites bungarica TIajibme onncyiOTCH poflbi Mimoso-

carpum Pterospermites, Vitis bungarica TaKJKe 113 OJinropeHa 8repa. B TpeTHEHbix

necax BeHrpnn TponnuEbie n MeairreppaHCKne ajieMeHTbi (pjiopbi BMenniBacmcb

ropasao qame, neM b HacTonuiee BpeMH. Oto oöHCBseTCH c ypaBHeHHbiM k.thmütom

n pe.ibe(|)OM TeppniopBii.

CONTRIBUTIONS A L ÉTUDE DE LA FLÓRÉ TERT1AIRE
DE LA HONGRIE.

Pár G. Andreánszkij.

(Avec une planche et une figure dans le texte.)

Woodwardites sp. (fig. 1.)

Les diíférentes espéces de Fougéres recueillies dans des couches oligocénes

et miocénes de la Hongrie témoignent d’un cliinat íortement océanique. Le íraginent

de feuille trouvé demiérement á Alinásdül (eoinitat de Baranya, prés de Magyar-
egregy) eonfirme ce fait. II est du miocéné inferieur ou, tout au plus, du miocéné
moyen. Le réseau de sa nervation est trés caractérisiique. A nsi il se rapproche de

Onoclea sensibilis de nos jours, respectivement de són cycle de parenté. Plusieurs

espéces de Pteris ont également une nervation trés voisine. Sa nervation est plus

proche- de celle de la Woodwardie á laquelle elle ressemble aussi pár la forme

des folio’.es. Le fragment de feuille est stérile, dés lors sen genre n’est pás recon-

naissable avec certitude. On ne peut le fairé entrer ainsi dans le genre Woodwardia ,

mais il dóit étre regardá comme un Woodwardites. De la période tertiaire, plus :eurs

restes de Woodwardia ont déjá été décrits dönt un certain nombre portaient des

sores permetíant une identifieation síire. Les fossiles stériles mis au mérne rang

laissent encore quelques doutes. La Woodwardie est une plante insulaire qui

demande un cl mat fortement équilibré.

Cryptogrammites hungarica n. sp. (XIV. pl. a.)

C’est un fragment de feuille provenant des schistes de la période de 1’oUgocéne

inférieure ou moyenne du Mont Kiseged, prés d’Eger. La feuille est multipennée

avec des íolioles portant des sores á peine visibles. Toute són apparence indique

qu’il s’agit d’une Fougére de la tribu des Cheilanthes. II ressemble surtout á la

leuille de Cryptogramme crispa (alias Allosorus crispus) á eette différence prés que
:

sur le fragment, les pétiolules sonf plus minces et paraíssent mo ns rigides,

puisqu’ils sont en zizag. Allosorus crispus vit aujourd’hui surtout dans les Alpes et

la on le reneontre également dans des vallées á climat fortement Continental. Ainsi

sa présence ne peut étre considérée comme un s’gne caractéristique du climat.

Les Fougéres du Tertiaire ne révélent ni les mémes rapports de parenté ni le

mérne cbangement de rapport á travers les áges que les Angiospermes. Dans les

couches du Tertiaire inférieur aucune parenté trahissant une origine mala :

se n’est

reconnaissable, de mérne que, dans les étages ultérieurs une parenté d’extréme-

orient — d’exíréme-occident n’est perceptible. Pár contre, dans les couches oligo-

cénes on observe déjá des parentés étro’tes entre les Fougéres qui se rencontrent

dans des endroits plus rapprochés, et cette parenté se conserve mérne plus tárd.

Au sujet des Fougéres, on peut constater également que les espéces demandant un

climat fortement équilibré ont persisté plus longtemps dans la flóré tertiaire de la
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Hongrie que les arbres á climat indentique. Le fait n’est pás surprenant, puisque
les Fougéres á petite taille vivent dans le microclimat et les arbres réagissent plus
vite aux changements du macroclimat.

Mimosocarpum nov. typ. (XIV. pl. c)

Le íossile fut ramassé dans l’argile operculaire (?) de l’áge eocéné de Tata-
bánya pár Elisabeth Szörényi. C’est un íruit composé ou un íruit agrégé. Ii e^t
constifué de sept parties inclinées en demi-lune ayant chaucune une longueur de
3 et, au milieu, un diamétre de 1 cm. Elles sont disposées au bout d’un pédicelle
Principal assez épais et se conservent trés mai.

Si c’est un íruit composé, il peut étre rapproché d’un des genres de la

famille des Anonacées, de VUnona
,
de VUvaria ou éventuellement de Xylopia. Ces

genres représentent tous des arbres tropicaux á grandes fleurs. Les espéces appartenant
á la famille des Anonaceae ont toutes des fruits bacciformes, excepté celles du genre
Anaxagorea qui portent des íollicules. Le fruit bacciforme, d’une organisation p’.us

délicate, perd au cours de la fossilisation complétement són péricarpe ou, du moins,

il s’atrophie et les graines sortent d’avantage. Rien de pare 1 ne peut étre observé

sur notre ííssile. Si on n’a encore jusqu’ici décrit aucun fruit á'Anonaceae de la

peiode éocéne, on en connaít les graines en assez grand nombre, provenant surtout

de l’argile london'enne. Les auteurs des Communications qui y sont relatives, Reid
et C handle r ont fa

:

t remarquer que les fossiles des époques ultérieures, qui sont

généralement mis au mérne rang, sont tous, dans une trés large mesure, incertains,

bien qu’il y ait entre eux plusieurs fruits dönt un or'ginaire de Transvlvanie.

L’auteur de la deseription insisté également sur le fait que la graine, dans ce cas

aussi, est fortement bombée.
II páráit beaucoup plus probable qu’il s’agit dans notre cas d’un fruit agrégé

et que les parties en question sont des gousses. Plusieurs espéces á'Acacias, respec-

tivement les autres genre de la famille des Mimosaceae, portent, en effet, des íruits

agrégés analogues. Le íossile de Tatabánya ne permet pás d’identifier le genre.

II faut donc établ r un genre collectif, le Mimosocarpum.
La famille des Mimosaceae a un caractére tropical incontestable; dans le cas

de notre íossile il s’agit également, sans aucune doute, d’une plante vivant sous un

climat chaud.

Pterospe rmites sp. (XIV. pl. b)

On a encore trouvé dans la schiste oligocéne de Kiseged un grand nombre de

feuilles asymétriques appartenant á une mérne espéce. ayant les bords ondulés et

fortement dentés. Sur un cté on aper^oit 3 ou 4 dents dönt chacune est l’aboutis-

sement d’une forte nervure de second ordre. La nervation du limbe rappelle de trés

prés celle du genre Pterospermum appartenant á la famille des Sterculiaceae. La
íorme de la feuille de notre íossile ressemble surtout á celle de Pt. suberifolium.

Le genre Pterospermum est représenté pár une vingtaine d’espéces dans l'Asie orien-

tale tropicale. La feuille du íossile de Kiseged est un peu plus petite qu’on ne la

trouve généralement chez les espéces de Pterospermum. Sous le nm de Ptero-

spermites, on a décrit un grand nombre des fossiles provenant d’Europe et de
l’Amérique du Nord. Ces feuilles paraissent revétir des formes trés diverses, mais
nous n’avons trouvé dans la decription aucune feuille qui ait les mémes qualités

que notre íossile.

Vitis hungarica n. sp. (XIV. pl. d)

II a été découvert également dans la schiste de K'seged une feuille de raisin

avec une empreinte imprimée en contre-partie. Elle est petite et, dans ses grandes
lignes, réniforme et peu échancrée. Pár sa íorme et sa nervation, elle ressemble
beaucoup á la Vitis silvestris. H eer a déjá décrit une feuille découverte á Erd-
bénye. Mais elle a une íorme ovale et n’appartient peut-étre pás au genre Vitis.
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Bien que le fossile de Kiseged montre beaucoup de ressemblance avec les feuilles

d’un, et mérne de plusieurs genres vivant de nos jours, la grande différence d’áge

semble indiquer qu’il ne peut s’agir ici d’une espéoe identique. II fant la désigner pár
un nm spécial. La diagnose en latin se trouve dans le texte hongrois.

La présence .de l’espéce Vitis, trés voisine d’une espéce de la zon^ tcmoérée,
dans la flóré oligocéne tropical na rien de surprenant. A cette époque.. le mélange
entre les éléments de la zone tempérée et de la zone tropicale fuf beaucoup plus

considérable qu’il ne l’est aujourd’hui. Le fait est connu, mais il reste encore á en

expliquer les causes. A l’époque actuelle, on observe beaucoup moins de mélange non
seulement en Europe, oü la Glaciére a détruit les éléments xérophiles, mais ailleurs

aussi, dans les zones tempérées de I’hémisphére nord aussi bien que dans les régions

tropicales. II se peut, tout d’abord, que les différentes espéces du Tertiaire a
:

ent eu des

limites écologiques sensiblement plus larges que n’en ont les espéces de l’époque

actuelle. II est possible également que certa'nes questions relatives au tapis végétal

actuel de la Térré n’aient pás été jusqu’ici suffisamment etudiées. II en est ainsi en

particulier pour la question de la limité de la chaleur des dTférentes genres d’arbres.

La limité de la chaleur des espéces colncide trés souvent avec la limité continentale.

Dans ce cas, le caractére fortement océanique étant maintenu, la Lmite de la

chaleur peut étre considérablement reculée. 11 reste á éclaircir également le pro-

bléme du relief terrestre pendant la période tertiaire. Pour le moment, nous n’en

íConnaissons mérne pás les grandes lignes.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK

KÖZETSZERKEZETI JELENSÉGEK KARBONÁTOS KZETEKBEN

Folyamatban lév dolomit és mészkszerkezeti v'zsgálataink során különös

tekintettel voltunk nrndenfajta szerkezeti jelenségre. Feltntek a magyarországi
jurabeli vörös mészkövekben is igen gyakori, nagy kiterjedésben mutatkozó, úgy-
nevezett sztilolitok vagy nyomási varratok. Nemcsak gyjteményeinkben vannak
ilyen mintadarabok, de épületeinkben is megfigyelhetk, így a Nemzeti Múzeum
kerítésének alapját mindenütt ilyen sztilolitos mészk alkotja.

A sztilolitok általában a réteglapokon mutatkozó, szeszélyes lefutású törési

rendszerek, amelyek mentén az idsebb és fiatalabb rétegrészek szinte egymásba
nyomódnak. A szilárd részeket egymástól mindig agyagos-képlékeny anyag választja

el, amely a hézagokat is kitölti. Az anyag nyomással szemben való viselkedése sze-

rint, két eltér típust ismerünk. Ez a két típus az irodalomban n'ncs külön választva,

holott egészen más a mozgásmechanizmusuk. Az egyiknél a tömött kzetben sze-

szélyes törésvonalak, a másik típusnál kristályos kalcitban, bels anyagátrendezdés-
bl egymásba ill kúpos képzdmények mutatkoznak.

Ezeknek á régen ismert, különleges jelenségeknek eredetére nézve, az iroda-

1. ábra. Sztiloiit alsó-liászkorú vörös mészkben, Tardos (Komárom m.
Gy.: Vigh Gy. Vékonycsiszolat).
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2. ábra. Sztilolit rétegzett kzetben. (Stockdale eredeti ábrája után.)

lomban igen nagy ellentmondásokkal találkozunk. A vélemények két egymással

szemben álló álláspontot képviselnek: a kzetképzdéssel egyidej, szingenetikus, és

utólagos, epigenetikus keletkezési módot. A szingenetikus magyarázatok megegyez-
nek abban, hogy a félig lágy üledékekben a víztelenedéssel és zsugorodással kapcso-

latban fellép erk a kzetben összetöredezettséget és a rétegek egymásbany^Tnó-
dását hozzák létre, vékony agyagos rétegek mentén, azok plasztikus folyásával

kapcsolatban. Az utólagos keletkezési magyarázat szerint a már megszilárdult

kzetben, a legjobban igénybevett pontokon, oldatok hatnak a rétegnyomás irányá-

nak megfelelen s a sztilolit-oszlopok, gúlák vagy kúpok agyagos „sapkáját
11

, a kzet
oklási maradéka adja.

Mindkét magyarázat sok kívánnivalót hagy maga után. A tények mindenesetre
az utólagos szerkezetváltozásra engednek következtetni, bár a mozgásmechaniz-
must eddig nem sikerült megnyugtató módon megvilágítani. Annyi bizonyos, hogy
olyan éles törési és elmozdulási síkok, mint amilyenek Stockdale idézett ábrá-

ján és a vékonycsiszolat fényképen is látható, csak már megszilárdult, rideg kzetben
jöhet létre, mert rétegzett, lágy üledékben, m nden erhatás folyásos, hajlításos jelen-

ségeket eredményez. A vékonycsiszolaton különösen kiemelked, keskeny, hegyes,

egymásbacsúszott oszlopocskákriak a kzetbe nyomódása a közbens agyagréteg

'képlékeny viselkedésébl fakad, legyen az oldási maradék, vagy közbetelepült réteg.

Általános jelenség, hogy szerves maradványok vázaiba is benyomultak a szti-

lolit-cszlopocskák. Ez nem történhetik üledék alakban, mert a váz eredetileg szilárd,

az üledék pedig képlékeny. Az átalakult kzetekben mutatkozó sztilol'tok is utólagos,

a kzetátalakulás utáni eredetre utalnak, , mert kifejldésüket a kzetszerkezeti válto-

zás nem érintette. Diszkordancia-felületeken is csak utólagos keletkezés képzelhet.

Lehetetlen ugyanis, hogy a kzet évmilliókon át, az üledékhiány idtartama alatt ne
szilárdult volna meg s eróziós felszíne lágy fedvel alkotott sztilolitot. Gyürdési
felületek mentén mutatkozó nyomási idomok az utólagos mechanikai igénybevétellel

való kapcsolatra utalnak.



331

Lágy üledékekben egyáltalán nem ismerünk sztiloütot és igen ritka, vagy
talán nehezen felismerhet kvarcitban, homokkben és egyéb törmelékes, üledékes

kzetekben. A sztilolitok 99% -a karbonátos, tömött kzetekhez van kötve. Ez szoros

kapcsolatban van a mészkövek f
:

zikai, kémiai tulajdonságaival, amelyek csak igen

kis mértékben lehetnek meg a többi kzetekben. Itt legelssorban a karbonátok
viszonylag nagy oldékonysága jön tekintetbe, erre alapítják az oldásos elméletet,

mely szerint a közbens, mindig megtalálható agyagos rész oldási maradék. Alá-

támasztja azt az is, hogy vegyi összetétele megegyezik a kzet oldhatatlan anyagá-

nak összetételével. Ez önmagában ugyan nem bizonyíték, mert lehet közbetelepült

réteg a kzet agyagos mésznélkiili kifejldése, vagy ülepedési hézagból ered tenger-

alatti mállási termék is, ami esetünkben azonos megítélést igényel, tehát a sztilolit-

képzdésnek nem egyik folyamata, hanem feltétele. Hozzájárult ehhez azonban az a

tény, hogy az agyagbevonat vastagsága arányos az oszlop hosszával és arányos
a mészk szennyezettségével is- Az oldásos elméletnek kedvez, hogy kvarcitban

ritkák a sztilolitok és ami kevés van, az igen vékony és kicsiny.

3. ábra. Sztilolit kalcitban, márgás alapkzettel (Vékonycsiszolat).

Az elbbi módon azonban nem keletkezhettek a kristályos kalcit és márgás
kzet határán mutatkozó sztilolitok. Ezeknél a kalcit másik különleges tulajdonságá-

nak szerepét kell feltételeznünk, mégpedig transzlációra való hajlamosságát és

képességét. A nyomás a kúpok tengelyével párhuzamosan hatott, ezt a kísér márgás
kzet palás szerkezete bizonyítja. A réteglap mentén kifejldött kristálycsoportok,
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a ftengely irányában lassú, hosszantartó nyomásnak voltak kitéve és bels anyag-
átrendezdés folytán nyerték egymásba csúsztatott jellegüket.

Ebbl a magyarázatból kiindulva megkíséreltük az idomok mesterséges el-
állítását is. Párhuzamos lapokkal határolt hasadék-kalcitot kzetprésben hosszabb
ideig nyomásnak tettünk ki. Az eredmény azonban nem kúpos idomok keletkezése,
hanem azokhoz hasonló elrendezdésü, egymást k :

ssé laposabb szögben metsz
repedések hálózata lett.

Nem célunk ennek a gazdag irodalmú kérdésnek végleges eldöntése és meg-
oldása, csak fölhívni kívántuk a figyelmet erre a nálunk is gyakori szerkezeti
jelenségre.

J a ku c s L ás z l ó né

KONKRÉCIÓKÉPZÖDÉS RíOLITTUFÁBAN

üledékes kzetek másodlagos szerkezeti jellegei közé tartozó konkréció-
> képzdés sajátos módja látható az Eperjes—Tokaji hegységben Komlóska falu keleti
határában elterül riolittufában. A rioliítufa piroxénandezitre települt 10—30 mt'ter
átlagos vastagságban. Az egykor nagykiterjedés riolittufa-takarót törések, vetdé-
sek, valamint erózió következtében ma már csak kisebb elszigetelt foszlányokban
mutatkozik Komlóska közvetlen környékén. Ilyen elkülönült tufafoszlány számtalan
tufakonkréc'ót tartalmaz a Borzhegy délnyugati lábánál húzódó kisebb' völgy pere-
mén lév feltárásban. A riolittufa szarmata- vagy alsópannóniai-korú, pontosabb kor-
megállapítása szerves maradványok hiányában nem lehetséges.

A hegységszerkezeti mozgásoktól és eróizótól megkímélt tufafoltok hidro-
termáhs hatás következtében nagyobbrészt különböz mérv szerkezeti átalakulást
szenvedtek s a konkrécióképzdés az átalakulás egyik különleges módját képviseli.
A harmadkorvégi utóvulkáni mködés kovasavas hidrotermái Komlóska környékén
is ersen éreztették hatásukat. Egykori mködésük színhelyét többek között szembe-
tnen mutatják a vidéken igen gyakori 3—6 méter széles kvarcos-opálos telérrajok-

Ezek a telérek több kilométer hosszúságban egyönteten EÉNY—DDK irányú egye-

nes lefutásnak, ritkán erre merleg&ek. Egy ilyen 340— 160° irányú telér harántolja

a falu keleti határában települ riolittufa-foszlányokat is.

A konkréciókat tartalmazó tüfa mmdössze 10 méter hosszúságban követhet
feltárásban. A riolittufa rétegzetten, finomszemcsés, helyenként kissé bentonitosodott
vagy kissé kovásodott jelleg. Számtalan 0,5—3 cm átmérj valódi konkréciót tar-

talmaz. A mállásnak kitett felületeken lyukacsos, melyben egykor konkréciók voltak,

de a mállás következtében ^hullottak. A feltárás eltt elterül szántóföld teli van
ezekkel a kimállott tufakonkréciókkal. A konkréciók megközelítleg gömbalakúak.
A kzeten belül szabálytalan eloszlásban vannak. Magától a kzettl éles határral,

sima felülettel válnak el. Szerkezetüket tekintve kétféle anyagból állanak: A) Küls
fehér, kemény és rideg, átkovásodott 0,3—0,5 mm vastag tufaburokból és B) egy
bels, szintén fehér, homogén, finomszemcsés, kissé kovásodott tufából. A bels
anyag koncentrikus elrendezdésben van a küls burokkal, mint ez a csfszolatokon is

jól látható. A bels anyag egyik-másik konkrécióban kissé bentonitosodott s ilyenkor

zöldessárga szín és zsíros tapintású. A konkréciók nucleust nem tartalmaznak.

A tufa ezen különleges szerkezeti jellege azonos folyamatok eredménye, mely
a szomszédos riokttufa-településeket átkovásította. Az átkovásítás helyenként olyan

erteljes volt, hogy a valamikor laza, porózus tufát igen kemény palaszer, szaru-

khöz hasonló kzetté alakította át. Az átkovásodás annál hatékonyabb volt, minél

közelebb feküdt a kovasavdús oldatokat szállító telérvonalhoz. A konkréciós tufa-

foszlány ettl a telérvonaltól kissé távolabb feküdt. A porózus, laza tufában szaba-

don közleked oldatok itt már nem tudták olyan ersen átkovásítani a kzetet, mint

közvetlenül a telér mentén települ tufákban. Az oldat kovasavtartalmának nagy
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része eirkulálás közben már elzetesen kicsapódott, úgyhogy a konkréciós tufarész-

letet már csak kovasavban szegényebb oldatok járták át s ennek tulajdonítható, hogy
itt az átkovásodás gyenge volt. A konkréciók gömbalakja ugyanakkor azt bizonyítja,

hogy a tufa hézagossága és áteresztképessége minden irányban egyforma volt s így

az oldatok teljesen át tudták járni a kzetet.

Megjegyzend még, hogy a telérektl távoles tufaképzdmények megrizték
eredeti üde, fehér, vitroklasztikus jellegüket s laza, porózus vasagpados kifejldés-

ben települnek.

A konkréciók keletkezésére vonatkozólag a konkréciók szerkezeti megjelenésé-

bl, valamint a konkréciós tufa kzettani jellegébl a konkrécióképzdés epigenetikus

voltára következtethetünk; a konkréciók a riolittufa lerakódása után a képzdményt
átjáró harmadkorvégi kovasavdús utóvulkáni hidortermák hatására jöttek létre.

A Komlóska melletti riolittufában hidrotermális hatásra végbement konkréc'ó-

képzdés nem egyedülálló jelenség az Eperjes—Tokaji hegységben, mivel a mádi
Bomboly kaolinbányából is ismeretes, ahol kaoiinosodott riolittufáhan dió-, kisebb

almanagyságú gömbök, konkréciók fordulnak el, mint azt iiffa A. közölte a

„Hazai tzálló agyag- és kaolinelfordulások 1937. évben végzett geológiai megvizs-
gálása“ c. munkájában. (F. I. Évi Jel. 1936—38. III.)

Kor i m Kálmán

SAURIUS-FOG A BAKONYI BAUXITKÉPZÖDMÉNYBL

A magyarországi legnagyobb bauxitlelhelyekrl, a gánti, iszkaszentgyörgyi,
halimba-nyírádi bauxJelíordulásokból eddig még nem említettek egyetlen szerves
maradványt sem.

Az els szerves maradványokat, néhány csigafajt Vadász írta le az eplé-

nyi malomvölgyi egykori 17. számú kutató-akna rétegsorának vörös agyagfedjébl.
Növényi törmeléket az alsóperei XVI. számú akna körzetében találtak a szürke, úgy-
nevezett degradált bauxitban.

A kevésszámú lelet sorához csatlakoznak az 1950. évi bauxitkutatás közben
talált csonttöredékek az olaszfalui határban lév Boszorkányhegyen. A lelhely a
Hidegkút-tól DNy-ra lév erdsarok közelében, egy k

;

s töbörszer mélyedésben van.

Itt a töbör alján, vet mentén a fels triász dachsteini típusú mészk és a bauxit-

képzdmény érintkezik s e tektonikai zónában ersen összetöredezett, vörös, gyéren
aprópizolitos agyagos bauxitba ágyazva találtam azt a rögöt, amiben egy kis csont-

töredék szomszédságáben egy jobb megtartású fog-féle ágyazódott be.

A csont közelebbi meghatározása, töredékes megtartása miatt nem lehetséges.

Csiszolatlan vizsgált szerkezete azonban reptiliákra jellemz, tömött csontszerkezetet

mutat. A fog pontosabban meg nem határozható krokodilus foga. Ezt a magában-
véve igen hiányos adatot a baux t-, illetve vele közös eredet képzdmények smarad-
vány-szegénysége miatt tartottuk elszigetelten is megemlítendnek.

A lelet véleményünk szerint arra utal, hogy a bauxitképzdmény vagy vízben,

vagy közvetlenül a vízparton rakódott le és hogy a felhalmozódás nagy valószín-

ség szerint a trópusi klímaövben mehetett végbe. A boszorkányhegyi krokodilusíog

bezáró kzete a termikus vizsgálatok szerint nem bauxit, hanem kaolinitbl álló

agyagfajta, rétegtanilag teljesen azonos a perei bauxitösszlettel. Fedje ugyanis az

apti munieriás agyagcsoport, a fekvje ped'g a raeti dachsteini mészk.

E lelet további jelentsége abban van, hogy a baux
:

tfeltárásokat ezek -után

nagyobb figyelemmel kell vizsgálni a szerves maradványokat illeten is.

Kr etzoi Miklós — N o s z ky Jen
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KÉT ÉRDEKESEBB SMARADVÁNY NÓGRÁD MEGYÉBL

Még az 1948. év nyarán Horusitzky F. vezetésével történt felvétel során
begyjtött kövületanyag slénytani feldolgozását rám bizta. Vizsgálataim slénytani
vonatkozásait, valamint a belle levonható rétegtani következtetéseket részleteiben

már egyebütt ismertettem (1), e helyen csupán két ritkább, ill. rétegtani jelentsége
következtében általánosabb érdek faj rövid bemutatására szorítkozom.

Cardium (Trachicardium) Horusitzkyi n. sp.

A szécsénkei szeszgyár melletti homokfejtben jellemz kövületként egy nagy-
alakú Cardium gyjthet. Küls alkat tekintetében, a bordák profilját és srségét
illeten legközelebb a Sacco által a Piemonti-medence asti emeletébl ismertetett

Trachicardium multicostatum B /-.-hoz látszik állni (2), lényeges eltérést mutat azon-
ban ettl a fajtól azáltal, hogy a bordák alsó perem felé es végén tüskézettség nem
látszik és a Sacco által megadott bordaszám —55 — a szécsénkei alakénak — 26
— több, mint kétszerese. Ennek az aránylag ritka alaknak a bordaszám tekintetében

való variabilitása mégnem smeretes. Megemlítend, hogy Cossmann és Pey-
r o t szintén ábrázol egy alaktanilag távolabb, de bordasíírség tekintetében köze-

lebb álló alakot, melvet mint Cardium (Trachicardium) fraternum May ért
'

ír le (3).

1. ábra.

A Cardium (Trach.) horusitzkyi 63 mm széles, magassága 62 mm, egyes íek-

njének vastagsága 22 mm. Közepesen domborodott, elölrl tekintve megnyúlt, szív-

alakú; alul lekerekített, ell kissé kiugró pereme van; gyengén aszimmetrikus; a búb

kissé hátratolódott. A tekn felszínén kb. 26, a búbtól sugarasan széttartó borda szá-

molható meg. A bordák a perem közelében szélesek, laposak, az alsó peremnel mint-

egy 3 mm szélesek, a búb felé haladólag elkeskenyednek é^ megkettzdnek.

A bordaközökben a perem közelében árokszeríí bevágódás figyelhet meg, a búb

közelében ez nem észlelhet.

Pectunculus (Axinaea) inflatoides T. Roth.

Idetartozó alakot a becskei Fogacs-puszta homokfeltárása szolgáltatott.

A P. (A.) inflatoidest T. Roth K. ismertette az egri faunából, mint új fajt (5), s

hozzá legközelebb álló fajoknak a P. (A.) saucatsensist és a P. (A.) inflatust veszi.

Elbbitl fleg méreteinek csekélyebb volta különbözteti meg. Az izombenyomatok



minségét illeten ehhez, míg domborodottságát illeten a P. (AJ influtushoz hason-

lóbb. A héj egész habitusának, az oldal- és keresztprofil hasonlóságának alapján pél-

dányaimat kétségtelenül a P. (A.) inflatoidessel kell azonosnak tartanom, a P. (A.)

obovatus L a m.-kal való összetévesztést a héj vékonysága s a zárszerkezet jelleg-

zetesen finom kiképzdése teljességgel kizárja. Jellemz különbség még, hogy a

P. (A.) obovatus zárszerkezetében a fogak ersen szögbe törnek, mi a P. (A.) infla-

toidesnél nem észlelhet.

Az egri faunán kívül Horusiizkij még megtalálta e fajt Diósjenn (4) s

így a Fogacs-puszta a P. (A.) inflatoides harmadik hazai elfordulása.

A fentebb ismertetett két faj rétegtani jelentségére vonatkozóan az alábbia-

kat jegyzem meg.

2. ábra.

A hazai alsó-miocén akvitáni emelet teljes feldolgozása mindezideig nem
történt meg, amit talán legjobban az egri fauna rétegtani elhelyezése körül támadt,
s lezártnak aligha tartható vita igazol legjobban. Gaál I. teljes részletességgel

kifejtett indokai alapján (6) a hazai miocén-idszak legidsebb tagja az akvitáni

emelet képviseljének tekintend. Ezt igazolja, hogy ezen erfordulás egyik jelleg-

zetes alakját a P. (A.) inflatoidest Horusiizkij Diósjenn is megtalálta, ahol

pedig a rétegtani viszonyok teljesen áttekinthetek, amennyiben itt a P. (A.) infla-

toidest tartalmazó réteg alján P. (AJ obovatusos réteg, tehát kétségtelenül fels-

oligocén képzdmény található, a fed pedig Aequipecten praescabriusculusos -kép-

zdmény, mely kövület viszont világszerte a burdigáli-emeletet jelzi.

Horusiizkij már korábban utalt arra (4), hogy hazai akvitánunkat hiába

kíséreljük meg akár a Rhne-öböl, akár pedig a Bécsi-medence típusos akvitánjával

összehasonlítani, mert a faunisztikai megegyezést az sföldrajzi viszonyok eleve

kizárják, minthogy az akvitáni-emelet ,,nyugat-" és „keletmediterrán provinciája"

közvetlen sföldrajzi kapcsolatban nem állt. Ha tehát a hazai akvitáni kifejldés

tökéletes sállattani jellemzését meg akarjuk oldani, saját területünkön, a kelet-

mediterrán provincia területén kell kereskednünk.

A elbbiekben röviden bemutatott fajok a hazai akvitán-emelet faunajegyzékét

gyarapítják.

U n gár Tibor

' Idézett irodalom.

1. U agár T-, Földtani tanulmányok a Galga-völgyben és környékén. (Dok-

tori értekezés.) 2. S a c c o, /. molluschi etc. Parte XXVII, p. 41, Táv. 10, fig. 1—2.

3. Cossmannn-Peyrot, Conch. néog de l’Aquit., etc. Time- LXV, p. 11‘h pl.

XXII. fig. 34, 38, 42. 4. H or usitzky F., A kárpátmedencei alsó-miocén föld-

történet tagozódása és sföldrajzi viszonyai. Földt. Int. Évk. 1940., p. 1— 14.

5. T e le gdi Roth K., Fels- oligocén fauna Magyarországról. Geol. Hung. I. k.,

1. fz. Bpest, 1914., p. 55. VI. tábla, 1—3. ábra. 6 . Gaáll., Az egriekkel azonos

harmadkori puhatestek Balassagvarmaton és az ohgocén-kérdés. Ann. Mus. Nat.

Hung. Vol. XXXI, 1938—38., p. 1—48.

8 Földtani Közlöny.
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ISMERTETÉSEK

V e ndl A.: Geológia. — Egyetemi tankönyv — Tankönyv Kiadó. Budapest,

1951. 655 old. 74,50 Ft. Böckh: Geológia c. munkája óta els ilyen vonatkozású
tankönyv, ami magyar szerz tollából került ki. A földtan Böckh geológ ájának
megjelenése óta nagymérv fejldésen ment át, ami már régóta szükségessé tette,

hogy a modern földtani szemléletnek és ismereteinknek megfelelen olyan össze-

foglaló munka, tankönyv, lásson napvilágot, mely nemcsak kezdk, hanem szakembe-
reiknek is egyaránt értékes útmutatásokat szolgáltat. I/ étid, l, megyetemi professzor

most megjelent könyve, mint ahogy a szerz elszavában olvashatjuk, elssorban
mérnökhallgatók számára íródott, melyben fleg egyes mérnöki vonatkozások dom-

, boríttattak ki, mely azonban a ma geológusának is fontos ismeretadatot nyújt min-
dennapi munkájához. Könyvének megírását fképp ez a szempont vezérelte, ahol a

földtani és mszaki kérdéseket, lokálisan felmerül problémákat szervesen egymásba
kapcsolja, kiegészíti a nélkül, hogy túllépné egyik vagy másik tudomány határát.

Mégis geológia marad, mert geológus szemmel, szemlélettel, és földtani módszerek
szemüvegén át világítja meg a mszaki kérdést is.

A tankönyv több, kisebb-nagyobb részre tagolódik, melyek többé-kevésbbé

egymásba fonódnak. Kiindul a Föld egészének keletkezésével a naprendszer kereté-

ben, amit a mai tudományos fölfogás alapján tárgyal. A továbbiakban elemeire

bontja és részletesen tárgyalja a különböz földtani folyamatokat, melyek az anyag
folytonos változásaiban és átalakulásaiban nyilvánulnak meg.

Az anyag ismertetését az ásványtani-kristálytani fogalmak rövid, tömör,

világos ismertetésével kezdi, majd a legfontosabb kzetalkotó ásványok tárgyalá-

sára tér át. A szokásos sorrendet szemeltt tartva, elször a magmás kzetek (mély-

ségi és kiömlési) legfontosabb típusaival foglalkozik, ahol az ásványos és vegyi

összetétel ismertetésén túl, a mszaki sajátosság és föihasználhatóságukat is rész-

letezi. Az „Üledékes kzetek 11

c. fejezet keretében a mállás, szállítás és leülepedés

tényezivel foglalkozik behatóbban, majd az üledékes kzetek vizsgálati módszereit

ismerteti. Mint a magmás kzetek tárgyalásánál láttuk, az üledékes kzeteket is

hasonló részletességgel tárgyalja, helyenként a gyakorlati vonatkozásukat jobban

kidomborítja. A metamorf kzetekkel foglalkozik a legkisebb mértékben, ahol csalc

a fbb kzettani tényezket emeli ki.

Mindezek tárgyalása után külön nagy fejezetben olvashatjuk a dinamikai

földtant. A könyv szerkezeti fölosztásában didaktikailag megfelelbb volna ennek a

fejezetnek külön tárgyalása. Lehetett volna ezt a részt összefoglalni a „Föld küls ré-

szei“ a „Kzetek a külszínen
11

c- fejezetekkel, s ezt az „Üledékes kzetek 11

c. fejezet ele-

jén tárgyalni, st a magmás és a metamorf kzetek eltt ismertetni. így szemléltetb-

ben tnnének minden kezd eltt mindazok a folyamatok, melyek az anyag törvény -

szer változását, átalakulását eredményezik, végeredményképpen a különböz kze-
tek keletkezését hozzák létre.

A könyv függeléke a kzetek fontosabb fizikai tulajdonságaival foglalkozik,

melynek keretében a gyakorlatban alkalmazott módszertani vizsgálatok leírását, és

az eredmények fölhasználhatóságát ismerteti.

Ve ndl Geológia c. tankönyve az eddig elmondottak alapján földtani irodal-

munk egyik igen értékes és hézagpótló alkotása, melynek a fiatal geológusnemzedék

továbbképzésében is igen nagy szerepe van.

A tankönyv egyes fejezet tárgyi adatainak felsorakoztatása, a példák b és

helves kiválasztása a szerz igen széleskör tapasztalatát, gazdag ismeretanyagát
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tükrözi vissza. Figyelemre méltók az ábrák, különböz diagrammok és fényképfelvé-
telek, melyek élénkké, színessé varázsolják az egész könyvet.

A könyv szövegének stílusa gördülékeny, világos, magyaros.
Reméljük, a rövidesen megjelen második kötet hasonló formában és kivitel-

ben jelenik meg, melynek ismertetésére a legközelebbi számban visszatérünk.

Kiss

Kertai: Kolajföldtani alapismeretek. (1951) A könyv célja, hogy a

kolajbányászat dolgozóit bevezesse a földtan alapismereteibe. Az alapismeretekkel
rendelkez kolajipari dolgozó látja részletmunkájának helyét az egészben, meg-
ismeri a részletek közötti összefüggéseket, ezáltal szakmájának tudatos mvel-
jévé válik.

A könyv els részében a szerz megismerteti az olvasót az általános földtan

alapfogalmaival és rövid földtörténeti áttekintést is nyújt.

A második részben a kolajföldtan tárgyával és vizsgálati módszereivel fog-

lalkozik és kihangsúlyozza a geológus folyamatos fokozottabb mködésének szüksé-

gességét, más nyersanyagbányászati ágakkal szemben. Ezután a kolaj és földgáz-

összetételét, keletkezését s ezzel kapcsolatban a szerves és szervetlen eredetrl szóló

elméleteket egymással párhuzamosan tárgyalja. Az anyakzet és a szénhidrogének

vándorlásának ismertetése után a tárolókzet fizikai és kémiai tulajdonságaival rész-

letesebben foglalkozik, különös tekintettel az üledékes kzetekre. Az olajcsapdák rend-

szerezésénél a jellemz típusokat rajzokkal is szemlélteti, s a rendszerbe beleMleszti

a magyarországi elfordulásokat is. A felszíni kibúvásokat mint a késbbi tudomá-

nyos kutatás kiindulási pontjait értékeli, majd rátér a korszer kutatási módszerek
vázolására. Sorraveszi az egyes kutatási módokat a felszíni bejárástól kezdve a

geofizikai módszereken keresztül fúrólyukak elektromos szelvényezéséig. A fúrómag
anyagvizsgálati módszereinek tárgyalása után következ fejezetekben leírja az olaj-

mezk térbeli ábrázolási módjait, a kolajkutak telepítésének elveit, a kolajkutak

termelvé tételét, valamint a készletbecslés módszereit.

A fentiekben ismertetett könyv egy sorozat els kötete. A késbb kiadásra

kerül kötetek a kolajbányászat vegytani kérdéseivel, a mélyfúrással és a termelés '

kérdéseivel foglalkoznak.

D ank

0. Sz. V j ál ov : A kárpáti flis általános jellegének és sajátságainak rövid

vázlata. A Franko Ivánról nevezett Állami Egyetem melett mköd Ljvóvi Földtani

Társaság munkálatai, Geológiai sorozat, 1. füzet, 1948. (42—61. old.).

Szerz dolgozatában a sokat vitatott kárpáti flissel foglalkozik és miután a

még jelenleg is fennálló sok téves nézetre reámutat, megállapítja, hogy a Kárpátok
felépítésének tisztázása érdekében mindenekeltt részletes rétegtani vizsgálatokra

van szükség. Ezek a Kárpátok északi oldaláról nagy vonásokban rendelkezésre is

állnak, de a Kárpátoktól délre fekv területen (Kárpátukrajnában) igen hiányosak.

Szerz a flis három ftípusát különbözteti meg:
, . •>

•” -— —
- ;t

1. a terrigén-karbonátos háromösszetevs flist, melynek minden ritmusa

három komponensbl, homokkbl, karbonátos kzetbl és agyagból áll,

2. a terrigén, háromössztevs flist, amely a homokkövek és agyagok változá-

sából áll; és

3. a vulkáni tufát tartalmazó füst, amelyben a több-kevesebb tufát tartalmazó
homokkövek és agyagok mellett tufák, vulkáni brecesák és néha effuzív

kzetek is szereplnek.

Egynemsége miatt a Kárpátokat alkotó terrigén flis vizsgálata okozza a leg-

nagyobb nehézségeket. Szerz a fként homokkbl és agyagpalából álló flis rész-
letes leírását adja, sok esetben vitatva a flissel behatóan foglalkozó ismert szovjet
geológus, N. B. Vasszojevics megállapításait, ismerteti a flis ritmusának vál-

8*
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tozataii, a flisnek azokat a tulajdonságait, amelyek a rétegek normális vagy fordí-

tott településének megállapítását lehetvé teszik, az alapközetek néhány kombináció-

ját, végül azokat az ismertetjeleket, melyekre a feltárások vizsgálatánál különös

figyelmet kell fordítani.

Fejtegetései során szerz megállapítja, hogy nincsen megfelel elnevezés a

valamely rétegen belül található, eltér anyagú vékony közbetelepülések számára.

Közbetelepülésnek ezeket nem nevezhetjük, mert elssorban túlságosan vékonyak,
néha csak papirosvastagságúak, másodsorban pedig a ,,közbetelepülés“ egy más-
nem rétegek között és nem egy rétegen belül települt vékony réteg. Több, alkalmas-

nak látszó elnevezés elvetése után szerz a szóbanforgó rétegecskék megjelölésére a

plagula kifejezés használatát javasolja.

Kertész

E m ma n u e l K a y s e r’s Abriss dér Geologie. R. Brinkmann: II. Bánd.
Historischs Geologie. 1948. F. Verlag. Stuttgart. Emmanuel Kayser klasz-

szikus , .Abriss dér Geologie" c. munkáját R. Brinkmann teljesen átdolgoztva
két kötetben adta ki. Az els kötet, az általános földtant tárgyalva, még a háború
eltt jelent meg, a második kötet azonban a háború következtében 1948-ig vára-

-tott magára.

A szerz igyekezett Kayser rétegtani értelmében tárgyalt földtanát törté-

netivé átalakítani és ezáltal a középutat járni 'a leíró és szintetizáló ábrázolásmód
között. Áttekinthetségre és a részleteknek a nagy egészébe való illesztésére töreke-

dett. Részletmunkák céljaira is jól felhasználható rétegani táblázatok mellett szá-

mos szerves életi táblázat, sföldrajzi térkép teszi változatossá a szöveget.

A bevezetben a földtörténeti idszámítás módszereivel foglalkozik. A föld-

történet részletes leírásában az egyes idszakokat a következ beosztásban tár-

gyalja: Elhatárolás és tagolás. Elterjedés. Fauna és flóra. Éghajlati viszonyok és kör-

nyezet. Fauna- és flóratartományok. Tenger-, kéreg- és magmamozgások. Befejezés-

képpen az élet fejldéstörténetével, valamint a Föld kialakulásával foglalkozik nagy

általánosságban.
Kri m.

G. W. Bain. Geology of the fissionable materials. Economic Geology 1950.

Vol. 45. No. 4. A radioaktív anyagok földtana az atomenergia központi problémája.

A szerz részletesen tárgyalja a legkülönbözbb telep-típusokat, azok földani \ iszo-

nyait és ismereti a telepek kapacitását. A jelenleg mvelés alatt álló uránium-

nyersanyagforrások kimerülfélben vannak, ezért a jöv lehetségeivel kimeríten

foglalkozik.

A telep-típusokat három nagy csoportba osztja: a) Elsdleges telepek (peg-

matitek, nagyhmérséklet, valamint mezotermáks telérek), b) Üledékes telepek

(bitumenes és foszfáttartalmú agyagok, alluviális telepek, toriatok és carnotittar-

talmú homokkövek), c) Az oxidációs zónában keletkezett telepek.

Az elsdleges telepek az ersen pozitív jelleg kristályos szerkezeti elemek-

hez kötöttek, a kristálvos masszívumokon belül, vagy a pajzsok szélén fordulnak

el. A pegmatitek általában 0,01 % U308 -t tartalmaznak. Ezért a pegmatitek a szerz

szerint nem tekinthetk az ipari uránium nyersanyagául, Katanga kivételével. A tele-

lek szolgáltatta lehetségek szintén korlátozónak. Jelenleg azonban még elsd-

leges telepek és fleg a mezotermális telérek a f nyersanyagforrások.

Az üledékes telpeknek a szerz elssorban a jöv szempontjából tulajdonít

nagy fontosságot. A tengerben lerakodott bitumenes agyagpalák és agyagok jelen-

ts mennyiség urániumot tartalmaznak. Az U 308-tarta'.muk általában 0,0 1— 0,0- /o

.

A leningrádkörnyéki kambrium-ordoviciumi agyag 0,008—0,013%, a ferghanai szin-

tén kambri-ordoviciumi feketekovás pala 0,03—0,08%, míg a Svédország: kambriumi

agvag 0,023% U 308-t tartalmaz. Ezek az urániumtartalmú agyagok 1— 17 m vastag

és többszáz négyzetkilométer kiterjedésben fordulnak el. Lassú üledeki<epzo e^>

mellett oxigénhiányos környezetben keletkeztek. A kolajanvakzetek és a fosztom-



339

palák szintén jelents U 308-t tartalmaznak. Az egész vliág kolaj-provinciái U 30 8

tartalom szempontjából is különös figyelmet érdemelnek.

A szerz a továbbiakban sorraveszi az egyéb üledékes eredet telepeket.

Az alluviális üledékek közül a monacit és thorianit torlatai a thorium fforrása,

ugyanakkor uránium szempontjából kisebb jelentségek. Az arany-, valamint kasz-

sziterit-torlatokat is a thorium nyersanyagforrásául lehet tekinteni nagy monacit-

tartalmuk következtében. A carnotit-tartalmú homokkövek sokféle uránium- és

rádium-tartalmú ásványt tartalmaznak és ezek gyakorlati jelentsége máris igen

nagy. Uránium-tartalom szemponjából igen fontos terület a délafrikai Witwaters-

rand, melynek nehézásvány frakciója nagy uránium-tartalmú.

A harmadik telep-típus, vagyis az oxidációs zóna telepei, legkisebb

jelentségek.
Kori m.



340

TÁRSULATI ÜGYEK

A MAGYAR FÖLDTANI TÁRSULAT 1951 JÚNIUS HÓ 6-AN TARTOTT
RENDES KÖZGYLÉSE

Jelen voltak: Vadász Elemér elnök, Szádeczky Kardoss Elemér társelnök,

Kcrtai György titkár, Schweitzer Rudolfné és Piukovits Sándor az MTESZ képvi-

seli, Andreánszky Gábor, Ascher Kálmán, Balogh Kálmán, Barabás Lajos, Berta-

lan Károly, Bogsch László, Csepreghyné Meznerich Ilona, Dank Viktor, Dévényi
Magda, Dirner Erika, Egyed László, Endrey György, Esztergálosné, Földvári

Aladárné, Gál Ferenc, Gergelyfíy Lászlóné, Haltenberger Mihály, Hege Ist-

vánná, Herrmann Margit, Horusitzky Ferenc, Horváth Istvánná, Igaly Györgyné,
Illés Gyula, Imre Istvánná, Jakucs Lászlóné, Jakucs László, Jugovics Lajos, Kardoss
Ferencné, Kaszanitzky Ferenc, Keres Árpád, Király Antalné, Király Katalin, Kiss

János, Koch Nándor, Koch Sándor, Korim Kálmán, Kovács Etelka, özv. Kovács

Lajosné, Kretzoi Miklós, Kürtös Jánosné, Lakatos Pál, Lengyel Endre, Majer István,

Majzon László, özv. Markovit® Ferencné, Meisel János, Meisel Jánosné, Miháltz

István, özv. Molda Béláné, Nagymányoki Frigyesné, Neményi J. Gyula, Noszky

Jen, özv. Noszky Jenné, Pálfalvy István, Pávai-Vajna Ferenc, Radnóthy Egon,

Rahó Imre, Renner János, Rémi Róbertné, Rónai Mihály, Sass Mártonná, Sólyom
Ferenc, Strausz László, Süme'ghy József, Szabó József, Szentes Ferenc, Szenípéterí

Zsigmond, Székiné Fux Vilma, Szontagh Márta, Szörényi Erzsébet, Sztrókay Kál-

mán, Szurovi Gézáné, Tusnádi Kubacska András, Telegdi Roth Károly, libold

Zsuzsa, Tömör János, Tóth Ferenc, Tregele Kálmán, Tury Gyuláné, Venkovits Ist-

ván, Wein György, Zsivny Viktor.

A közgylés megnyitása után Se hr éter Zoltán id. Noszky Jen tiszte-

leti tagról emlékezett meg, majd V adás z Elemér elnöki megnyitóját mondotta el.

Mind a megemlékezést, mind az elnöki megnyitót jelen számunkban teljes szöveg-

gel közöljük.

Kertai György titkári beszámolójában a következket mondotta:

Tisztelt közgylés!

A Földtani Társulat titkára arról kell, hogy számot adjon, miként töltötte be

a magyar geológusok tudományos egyesülete hivatását a szocialista országépítés

útján. Számadásunk napjában körülnézve a puszta földeken új városok fejldését, a

dunántúli dombokon betoncsarnokok — ermvek születését, hegyeinkben új bányák •

soha nem látott virágzását látjuk. Elttünk fejldnek az embert emberré tev munka
hsei, a magyar föld tökéletes kihasználására és a nép életének szebbétételére a

parasztok mind több és jobb szövetkezései, az új magyar ifjúság daloskedv, helyt-

álló seregei az igazi hazafiság rhelyein.

Fejldésünkre jellemz adat, hogy ipari termelésünk 35,7% -kai haladja meg
az egy év eltti termelést és ezen belül a nehézipar termelése 39, 1 % -kai. A nehéz-

ipar termelésének alakulásában egyik legfontosabb munkahely a mienk.

Elnökünk átfogó és a Szovjetunió kutatásainak módszereit ismertet meg-

nyitójában kritikát gyakorolt a magyar geológusok módszerei és munkateljesítmé-

nyei felett. Röviden ehhez még csak annyit kell hozzátennünk, hogy a felszabadulás,

majd a fordulat éve után csak lassan indult meg a magyar geológusoknak a dönt
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feladatokra való állítása. Az 1950—51. évek folyamán az ásványi nyersanyagterme-

lés egyes területein az 1948 után megindult tudományos kutatások jelents eredmé-

nyekre vezettek és sokatigér fejldés terveire adnak lehetséget. A földtani kutatás

egységes, minden kérdésre kiterjed irányításának megszervezése e napokban folya-

matban van, olyan perspektívát nyitva meg a magyar föld kutatói eltt, amilyent a

halódó, rothadó, levitézlett termelési rendben elképzelni sem lehetett. Ez a korlátlan

fejldés a kin*eríthetetlen tartalékokat mozgósítja és a tartalékok közé tartoznak

a magyar föld kincsei.

Amikor visszatekintünk az elmúlt évre, megvizsgálva, hogy a nagyszer gaz-

dasági és kulturális fejldés frontján ott állt-e a Társulat is: érdekes összehasonlí-

tásul idézni a Földtani Társulat 1933. évi titkárának Re i chert Róbert jelentésének

néhány mondatát: „Manap", írja a Földtani Társulat 1933. évi titkára, „mindenki, aki-

nek valamely szellemi vagy anyagi vagyon egy esztend alatt szenvedett változásá-

ról beszámolót vagy jelentést kell írnia, szorongással veszi kezébe a tollat. A körülmé-
nyek általános nyomasztó hatása nem csupán gazdasági téren érezhet, megviseli
ez a nemzet szellemi tevékenységének megnyilatkozásait is.“ Az alkotnivágvó
tudós természetes megnyilvánulásai ezek a szavak, melyek a Horthv-fasizmus sötét,

perspektíva nélküli zsákutcájában a gazdasági lehetetlenülés közben a nemzet kultú-

rájának csdjére is mutatnak. Azok az idk voltak ezek, amikor az alkotni, dolgozni

vágyó fiatal szakemberek közül nem egy alkalmi gyári munkával, hólapátolással

vagy legjobb esetben az „állástalan diplomások" egyesületének 76.— pengs „sta-

tisztikus" munkahelyén kereste kenyerét, hogy arról a kiváló fiatal kutatóról ne is

beszéljünk, aki hónapokon át véradással szerezte meg életfönntartásának költségeit.

A nép érdekei és az uralkodó osztály érdekeinek súlyos ellentéte a szakmai,
tudományos fejldés gátjává váltak. A fiatal szakemberek nem látták a helyes uiat

és társadalmi helyzetük, osztályhelyzetüktl függen, szakmai, világnézeti zrzavar-
ban tétováztak a kiemelked „beérkezett" tudósok árnyékában. Specialistáink' nagy
része elszakadt az élettl és egy szk tudományos vagy földrajzi terület kutatójává

vált, legtöbbször még a módszerekben sem ismert semmi újat. Természetes volt ez,

mert munkájuk semmi kapcsolatban nem volt a nép egyetemes érdekeivel.

Azért tartottam szükségesnek, hegy a múltat ilyen hosszan idézzem fel, mert

mai hibáink, mulasztásaink is nagyrészt ebbl fakadnak. Az 1951. évi titkár nem
azért veszi kezébe szorongva a tollat, amiért az 1933-beli, hanem azért, mert szá-

mot kell adnia, hogy a körülöttünk minden vonalon látható hatalmas gazdasági és

kulturális fejldésbl megfelelen vettük-e ki részünket.

Amint elnökünk helyesen megállapította, ha megindítottuk is még nem tel-

jesítettük Társulatunk életében azt a forradalmi változást, melyet a magyar nép
megkövetel egyik legfontosabb tudósgárdájától. Azt is meg kell mondanunk, hogy
ennek nem objektív okai voltak, hanem az okok a személyekben keresendk.

Kutatóink, vizsgálóink összehasonlíthatatlanul többet alkottak az utolsó évben,

mint az elmúlt évek alatt. Jelents eredmények és új módszerek születtek. 1950.

évben a Kossuth-díjas Vitális Sándor irányításával a magyar föld területé-

nek komplex, mindenre kiterjed vizsgálatával többet térképeztek, mint a kapitalista

rendszer 45 éve alatt együttvéve. A korszer kutatási eljárások bevezetése terén is

elismerés illeti több kutatónkat. Örömmel emlékezünk többek között az 1950. novem-

ber 29-i szakülésünkre, amelyen Földvári Aladárné által megindított új vizs-

gálati eljárás beszámolója után sorra szólaltak fel a termelés különböz dolgozói, a

kerámia, az agronómia szakemberei és közölték a vizsgálatoknak jelentségét a

maguk termelési területén. Vagy Pantó Gábornak az 1950 december 20-i szak-

ülésen, a recski érctelep vizsgálatairól szóló eladása után a bányász szavai adtak

különös jelentséget a tudományos vizsgálatoknak.

Földtani kutatóink munkájának eredményeképpen kszénkutatásaink a Me-
csekben, a Bakonyban, a Mátra vidéken vezettek sikerre. Kolajkutatásra irányuló

tudományos munkánk eredményeként, négy új területen tártak fel, eddig ismeretlen

olajkincseket, üj utakra léptünk színesérc-kutatásunk területén. leientsen növeltük
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bauxitvagyonunkat, új ásványi kincseket fedeziünk fel és több helyen sikeresen oldot-

tuk meg az ipari és ivóvízellátást.

Ezek és még több kiváló eredmény mellett is fennáll azonban még munkánk-
ban a múlt említett hibáiból fakadó, sokszor egy helyen topogó szemléldés. Ez
mutatkozik meg Földtani Közlönyünkben is: Az élettel, a termelés fejldésével, a
haladó és élenjáró tudománnyal való kell kapcsolat hiánya, Földtani Intézetünk
1951. évi tervfeladatait csak részben hatotta még át a szocialista tudománymüvelés
szelleme és a tervfeladatok között sok a személyre szabott, nem a szükség, hanem
a lehetség korlátái által elírt téma. Munkánkat pedig úgy kell irányítani, hogy az
ismert lehetségek korlátainak áttörését vegyük célba, munkánkat a nép gazdasági
szükségletei irányítsák. Ezt a mindennél fontosabb célt egy percre sem téveszthetjük
szem ell.

Meg kell mondanunk, hogy a tervezésnek említett hibája nagyrészt abból
adódott, hogy az országos földtani kutatás megszervezése súlyosan elmaradt a szo-

cialista építés tempójának szükségessége mögött. A gazdasági tervek fontossági kér-

dései homályosak voltak tervezink, kutatóink eltt és ismét csak a múlt hibájából

fakadóan szakmai látásunk sem volt elég átfogó, a fontos részletekre kiterjed.

.Ebbl ered az is, hogy szk látókörrel fogtunk hozzá a szakember-utánpótlás meny-
nyiségi kérdésének megoldásához. Ezen a területen Társulatunkra nagy feladat vár

és mulasztásainkat felismerve kell a szükséges utat megtalálnunk.

Kutatásainkban a módszerek területén sok helyen forradalmi változásnak kell

történnie, utalok itt csak arra, hogy a földtani vizsgálatainkhoz szükséges geofizikai,

elssorban szeizmikus munkák nagyfokú elmaradottságát most igyekszünk behozni.

A geokémiai kutatási módszerek bevezetését most tervezzük. A geotechnika-talaj-

mechanika területén a még elszigetelten csak mechanikus szemlélettel dolgozó vizs-

gálókat fel kell vérteznünk a geológia ismeretanyagával. Ugyanígy a talajtanban

alkalmazni kell az agrogeológiának a Szovjetunióban olyan csodálatos sikereket elért

módszereit. A helyes mezgazdasági mvelés megköveteli az altalaj pontos kzet-

tani elemzését is, így siettetheti a geológus a szocialista mezgazdaság kifejldését.

A termelés fejlesztése érdekében a gyakorlati kutatás céljaira meg kell indí-

tani a Szovjetunióban jól bevált geologusmérnökképzést. A szorosabb értelemben

vett termelési geológia és a gyakorlati kutatás vonalán ezekre vár a feladatok töké-

letesebb elvégzése. Szkös káderkészletünk helyesebb kihasználása érdekében máris

gondoskodnunk kell arról, hogy a tudományos intézetek dolgozói közelebb kerülje-

nek az üzemekhez és az üzemi geológusok ne legyenek számkivetésre ítélve a tudo-

mány „berkeibl". Szovjet mintára be kell vezetni a geológus-technikusok segít

munkáját a mélyfúrásoknál és bányákban és ezzel lehetvé kell tennünk üzemi geoló-

gusainknak a tudományos intézetekkel, Földtani Társulattal való szorosabb, állandó

kapcsolatát.

Mindezt a feladatot határozottan és sürgsen kell megoldani, elssorban gya-

korlati intézkedésekkel oktatásunk vonalán. A Földtani Társulat feladata kellett

volna legyen és kell legyen a jövben .ezeknek a problémáknak széleskör megvita-

tása, alkalmafadva valamennyi szakembernek arra, hogy tapasztalatait, véleményét

kifejthesse.

A szervezés területén bizonyos szemrehányással kell illetnünk nehány ’dcsebb,

magymultú, kiváló, érdemekben gazdag és a Magyar Népköztársaság által is elis-

mert vezet tudósunkat, akiknek perspektívájuk meg kellett, hogy legyen a feladatok

felett, de hiányzott bellük az aktiv tevékenység az irányítás terén, nem ismerték

fel a forradalmi változás követelményeit és a Társulat vezetségét így magára-

hagvva legtöbbször „elefántcsont-tornyaikba zárkóztak". Azokból, akikben a forra-

dalmi lendület megvolt és munkájuk sok fentebb felsorolt eredményhez is vezetett,

nagyrészt hiányzott még a fels irányításhoz szükséges látókör és ismeretanyag.

Ez a körülmény magyarázna azt is, hogy a magyar geológia ismerettárából

annyira hiányoznak a pontos vizsgálati alapon nyugvó szintézisek. A nálunlc járt

szovjet szakemberek nyomatékosan hívták fel erre figyelmünket. Szaksajtónkat nagy-

részt részeredmények közlése tölti ki. Virágzásnak indult szakkönyvkiadásunk is még
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csak a tankönyvek, kézikönyvek vonalán halad. Kiváló vezet tudósainkat sz'nte

kötelezni kell, hogy életmvük igazi betetzését jelent szintéziseiket a magyar föld

megismeréseirl sajtó alá bocsássák. Ezen a téren az els dönt lépés Vadász
Elemér „Magyarország geológiája

11 cím müve, melynek mielbbi megjelenése a

magyar tudományos irodalom egyik legnagyobb hiányát hivatott pótolni. Gondos-
kodni kell arról, hogy bányászaink, építink, mezgazdászaink, közlekedési, víz-

gazdálkodási szakembereink mielbb korszer átfogó munkákhoz jussanak az ket
érdekl területekrl. Ezen a területen az els jelents eredmény Vendl Aladár
napokban megjelent mérnöki „geológiájának els kötete.

A Földtani Társulat tudományos tömegszervezet. Mint tömegszervezetre,
„hajtószíjra

11

az a feladat vár, hogy a magyar geológusok csoportjait munkaterüle-
tükön egységes, jól mköd szerkezetté szervezze, kollektív munkájuk lendületét

befolyásolja. A kollektív munka vonalán súlyos hibáink még ma is fennállnak, azok
a hibák, melyek a múlt említett sötét körülményeibl fakadnak. Geológusaink munká-
ját sokszor még ma is zavarja a személyesked, rosszindulatú gáncsoskodás, hát-

mögötti fecsegés. Tudománnyal foglalkozó dolgozók életében, csak úgy, mint a mvé-
szekében sok lehet az érzékeny felület, hiúsági kérdés. Az ilyen ártalmas szellem

ma csak az ellenséges szándéknak kedvez és biztosak lehetünk abban, hogy az ilyen,

a munkaszellemet, munkafegyelmet rontó, személyesked akciók mögött ott van a

politikai ellenség keze, aki az általa teremtett zrzavarban markába nevet az elma-
radt eredmények, a megcsappant munkalendület láttán. Kíméletlenül kell fellépni

ezekkel szemben és felszámolni az idnként még általános vonalon is romboló mó-
don kritizáló „klikkeket

11
. Szükségünk van az épít és kemény kritikára, de azt nem

az ellenségtl várjuk.

Hiúságunkat, megállapításaink tudományos elsbbségét, a „prioritás
' 1

jogát

csak az sértheti, aki megakadályozza, hogy munkánk a magyar nép szolgálatában a
maximális eredményekre vezessen. Geológusi kollektívánk büszkén vallhatja magá-
nak az utókor eltt a prioritás jogát, hogy magyar földön segített a szocialista föld-

tani tudomány kifejldéséhez, ha mindent megtett, hogy derlátó alkotó munkával
minél tökéletesebben feltárja a magyar föld kincseit. Ennek tudatosítása Társulatunk

egyik legfbb feladata. Felszámolni a régi kutatókban a múlt hibáit, az új szocialista

tudományos munkaerkölcs kifejlesztésével. A fiatalok számára pedig ennek a szel-

lemnek megfelel tudományos kollektívát nyújtani.

Elvi célkitzéseink között szólnunk kell a kultúrforradalom frontján ránk váró

feladatról. Az egységes marxista-leninista világnézet, a dialektikus materialista világ-

nézet kialakítása széles néptömegeink, ifjúságunk között elengedhetetlen feltétele

a szocializmus építésének. Geológusközösségünk, Társulatunk igen kis mértékben

vette ki részét e nagyszer feladat megoldásából. E nevelmunka területén a valósá-

gos-'világ megismertetése nagyon sok vonatkozásban geológusi feladat. Harcolnunk
kell azért, hogy alsó és középfokú iskoláinkban az oktatásban a geológiai ismeret-

anyag az eddiginél sokkal nagyobb szerepet kapjon. Geológusainknak sokkal jobban

bele kell kapcsolódnia abba a harcba, melyet a Természettudományi Társulat kislét-

számú geológusbrigádja folytat az elmaradottság, mveletlenség ellen, ezzel is

elbbre segítve népünket a boldogabb, egészséges jöv felé.

Társulatunk szervezetileg a Mszaki és Természettudományi Egyesületek

Szövetségének tagegyesülete. Kapcsolatunk az MTESZ-szel rossz volt. Ennek oka

részben bennünk, részben az MTESZ-ben keresend. A mi hibánk volt, hogy az

MTESZ-szel nem tettük intenzívvé a viszonyt, nem nyújtottunk lehetséget arra, hogy
az MTESZ megismerje sajátos problémáinkat. Szkszámú aktív vezetségi tagunk
annyi felé volt lekötve, hogy erre nem jutott ideje. Ha világos képet akarunk látni

Társulatunk vezetségének tevékenységérl, szintén fel kell tárnunk, hogy a elmúlt

év folyamán hat személy volt az, aki a szervezés, irányítás munkájából részt vállalt.

Ez a hat személy foglalkozott a Földtani Társulat, az Akadémia Geológiai Bizott-

sága, a Természettudományi Társulat, a Földtani Közlöny ügyeivel és emellett az
oktatás, a tudományos intézeti irányítás, az iparvezetés munkájának oroszlánrészét
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is viselte. E hat személy közül is kimagaslik Vadász Elemér szerepe, aki fárad-

hatatlanul és alaposan, sokszor egymagára hagyva intézte az ügyeket.

A Társulat hibája volt, hogy nem tudtuk nagyobb számban mozgósítani szak-
társainkat a kollektív feladatokra, de szaktársaink fentemlített hibái is hozzájárultak
ehhez. Ismételten kell ennél a problémánál is hangsúlyozni, idsebb sorainkban is,

az új tudományos munkaerkölcs kifejlesztésének halaszthatatlanságát, nem várhatjuk
ezt csak a fiatalságtól, aki már az új szellem egyetemrl kell, hogy ezt magával
hozza.

Az MTESZ-szel való rossz kapcsolatunk másik oka az MTESZ-ben keresend.
Az MTESZ kizárólag adminisztratív módon foglalkozott Társulatunkkal. Mereven,
sablon-körlevelekkel és kérdívekkel tartva a kapcsolatot. Ha az MTESZ tudomá-
nyos egyesületeknek értékes patronálója és nemcsak adminisztrátója akar lenni,

feladatát másban látom. Elször a termelés frontján kellene gondoskodnia a tény-
leges, lényegbevágó tudományos kérdéseknek a különböz tudományos egyesületek
közötti kölcsönös megvitatásáról. A legtöbbször egészen eltér jelleg szervezési

problémák megvitatását ugyanis elég bven tzik közös értekezletek napirendjére.

Másodszor, még talán ennél is fontosabb feladat volna a tudományos egyesü-
leteket irányító szervezet számára a világnézeti elméleti harc vonalán' lényegbevágó
határozott irányítás. Nem statisztikákra gondolunk itt, hogy hány szakszervezeti tag,

vagy „Tartós Béke“-elfizet van a Társulat tagjai között, hanem arra a feladatra,

amit feltétlenül a felettünk álló szervnek kellett volna és kell a-kultúrforradalom mai
szakaszában irányítani. Nem lehet ezt a kérdést egyes fejlett vagy kevésbbé fejlett

aktívákra bízni, hanem a tudományos egyesületnek mint egésznek a maga tudomá-
nyos vonalán kell megadni a politikai irányítást. Amint B. B. Polinov akadé-

mikus Dokucsajev rl és Vilj araszról szóló tanulmányában írja: „A tudo-

mányok, szakterületek és eladási tárgyak e mindenképen elkerülhetetlen differen-

ciálódásának megvannak a maga pozitív és sajnos negatív oldalai is“. A természet

egyes részeinek elszigetelt vizsgálata, amint Polinov írja: „ellenmond a marxista-

lenin’sta világnézetnek és ha nem egyetlen okul, de hálás talajul szolgál” „azoknak
a káros és hamis irányzatoknak a kifejlesztésére, melyek ellen ma harcot kell foly-

tatni". A marxista dialektikus módszer egyik jellemz vonása, a természet olyan fel-

fogása, melynél a természetet úgy szemléljük, mint Sztálin mondja, vagyis mint:

„összefügg egységes egészet, melyben az egyes tárgyak, jelenségek szervesen kap-

csolódnak egymáshoz, függnek egymástól, feltételezik egymást". Nyilvánvaló tehát,

hogyha a természettudománynak csak egyetlen ágára specializáljuk magunkat, anél-

kül, hogy a tudománynak a természetrl alkotott általános álláspontját ismernénk,

nem tudjuk elsajátítani a marxista dialektikus módszert. Világosan adódik ebbl,

hogy a különböz természettudományos egyesületeket összefogó szervnek, ez esetben

az MTESZ-nek a kultúrforradalom mai szakaszában mi volna a feladata: a külön-

böz tudományos egyesületek között a kapcsolatot kifejleszteni, közös eladások,

ankétek útján a módszerek és az alapvet tudományos világnézeti problémák, elmé-

letileg megfelelen képzett vezetvel való megtárgyalásával a tudományos munkások
helyes világnézeti fejldését elsegíteni. Tudjuk, hogy ilyen ankéteket mszaki téren

rendeztek, de az MTESZ felénk nem mint mszaki, hanem mint természettudomá-

nyos vezetszerv jelentkezik és ebben az esetben ez az elsrend kötelessége véle-

ményünk szerint az adminisztráláson felül. Ha tudományos egyesületeket jól akar

irányítani az MTESZ, úgy, hogy azok a hajtószíj szerepét valóban jól töltsék be,

ebben az irányban kell haladjon.

Be kell számolnunk számszeren is a Társulat életérl. Ezidszerint a Társu-

latnak 276 tagja van, ebbl 189 Budapesten, 87 vidéken. Utolsó közgylésünk óta

kereken egy év alatt Társulatunk eltt az slénytani Szakosztállyal együtt 59 el-

adás hangzott el. Ezúttal kíséreljük meg elször, hogy eladásainkba bizonyos terv-

szerséget vigyünk. Az évad e\ején kidolgozott terv szerint tárgycsoportok szerint

állítottuk össze a programmokat. A módszer bevált, csupán a kés délután kezdett

szakülések nem voltak megfelelek arra, hogy a sokszor termékeny viták kifejldhes-

senek. Ezért a jöv évi munkánkra vonatkozóan javaslatként azt terjesztem a köz-
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gylés elé, hogy gyléseink rendszerét gyökeresen változtassuk meg, a lengyel és

román geológus szaktársaink által követett jól bevált módszer szerint. A nyári terepi

munka idszakát kövesse egy fedolgozó idszak október—november—december

—

január hóban. Ez alatt az id" alatt legfeljebb csak három-négy olyan eladást tart-

sunk, melyen különösen idszer vagy kimagasló eredményekrl számolnak be kuta-

tóink. Február—március—április hónapokban azután több egésznapos ankétot ren-

dezzünk, egyes konkrét kutatási és vizsgálati problémák megvitatására és ezeken az

ankéteken valamennyi, tehát vidéken dolgozó, a tárgyban érdekelt szakember

legyen jelen.

Eladásaink tárgyát illeten érdekes az 59 eladás tárgyszerinti megoszlása.

Az eladásokból 24 slénytani tárgyú, 17 ásvány-kzettani tárgyú és csupán 18,

tehát 30% volt földtani tárgyú eladás. Ez is mutatja, mennyire még mindig a rész-

letmunkák, leírások és nem a vizsgálatok felhasználásán alapuló következtetések

képezik kutatóink munkálkoldásának irányát.

Igen tisztelt közgylés! B. G. Kuznyecov a szakaszos fejldés elméleté-

rl szóló értekezésében az alábbiakat írja: „A termelés az a mozgató er, amely a

tudományt az objektív tevékenység teljesebb és konkrétabb megismerésére ösztönzi.

Az antagonisztikus társadalomban osztályérdekek kényszerítik ki a termelerk fej-

ldését és akadályozzák a tudomány fejldését, mert a tárgyi igazsággal ellenkez
irányba terelik és arra kényszerítik, hogy a kizsákmányolok kapzsi érdekeit szol-

gálja. Ezért az osztályok és az osztálykizsákmányolás megsemmisítésével a tudo-

mányos haladás más, teljesen újszer jelleget ölt“. Társulatunk feladata segítséget

nyújtani geológusainknak, ennek az új tudománynak kifejlesztéséhez. Ebben a titkári

jelentésben azokat az elvi és gyakorlati szempontokat igyekeztem összefoglalni,'

melyeknek megoldása szükséges a feladat végrehajtásához. Kötelességünk nem
lehet más, mint az igazi hazafiság, a nép szolgálata útján a világ dolgozóinak vég-

leges gyzelmét és ezzel a világot új és új nyomorúságba dönt imperializmussal

való leszámolást szolgálni. Az elttünk álló út világos, szép és a fejldés hatalmas

lehetségeit tárja elénk. A mi dolgunk, hogy úgy fogjuk a kalapács nyelét, mszert
és a tollat, hogy kötelességünket teljesítsük.

A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége és 21 tagegyesülete

nevében Piukovics Sándor üdvözli a Magyar Földtani Társulatot' 103-ik közgylése
alkalmából:

„Mint az elnöki és titkári beszámolóból kitnik, a Társulat eredményes munkát
fejtett ki az elmúlt év folyamán és munkájával elindult azon az úton, amit tle a magyar
dolgozó nép és Pártunk vár. Ügy az elnöki, mint a titkári beszámolóból kitnik, hogy a

Társulat a jöv évi munkájával még következetesebben azon az úton igyekszik haladni,

amit a felemelt ötéves terv geológusainktól vár és ebben a munkában, mint Vadász
professzor úr elnöki beszámolójából is megmutatkozott, a Szovjetunió élenjáró tudományos
tapasztalataira kíván támaszkodni. A tudományos egyesületek segíteni akarják a Földtani

Társulatnak ezeket a helyes törekvéseit. Azonban a támogatáson túl a Magyar Földtani

Társulattól jelents segítséget is várnak. Azt akarjuk, hogy a Földtani Társulat minél szo-

rosabb kapcsolatot teremtsen a mszaki egyesületekkel, minél több támogatást adjon.

A Társulat tagjai eddig is gyakran résztvettek más mszaki vagy tudományos egyesületek

munkájában, ezt a kapcsolatot azonban nem lehet szervezettnek tekinteni. Ennek érdeké-

ben szükséges, hogy a Magyar Földtani Társulat szorosabb kapcsolatot teremtsen a

MTESZ-vel, ami a tudományos egyesületek összességét jelenti. A Szövetség az elmúlt év

folyamán jelents változásokon ment keresztül és mindinkább az egyesületek összességévé

válik a régi, úgynevezett „csúcsszerv" helyett. Ez a változás úgy következett be, hogy a'

tudományos egyesületek tagjai aktívan bekapcsolódtak a Szövetség irányításába és ezen

keresztül a Szövetség a tapasztalatcsere szervévé vált, amely gyakran jelents támogatást
nyújtott a tudományos egyesületek számára. Egyetértek Kertai elvtárssal, aki nem ta rtia

kielégítnek a Szövetség és az egyesületek közötti kapcsolatot. Hiba volt a Szövetség
részérl, hogy az egyesület munkáját külön nem tzte napirendre. Hiba volt ez annál is

inkább, mert tudjuk, hogy milyen fontos hazánk nyersanyagkészleteinek feltárása a mód'o-

sított ötéves terv folyamán. Ez pedig azt jelenti, hogy a Társulat eltt nagyobb feladatok

állnak, amit Vadász professzor úr eladása is kihangsúlyozott. Igyekezzünk a skatulyá-

zás helyett a Társulatnak sajátos problémáiban segítségre lenni, ehhez azonban az is

szükséges, hogy a Társulat tagjai fokozottabban kapcsolódjanak bele a Szövetség munká-
jának irányításába."
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A pénztárvizsgáló-bizottság jelentése alapján a Társulat 1950. évi számadása és
Könyvelése rendben találtatott. Majd a pénztáros felolvasta az 1951. évi költségvetést.

Ezekután az új tisztikar választására került sor. A megválaszottt ú> tisztikar:

Elnök: Szádeczky Kar dós s Elemér,
Társelnök: Vitális Sándor, Koch Sándor,
Titkár: K e r t a i György,
Szerkeszt": Meisel János,
Ellenr: Pálfalvy István,
Jegyz: Barabás Andor,
Pénztáros: Ascher Kálmán.

A Társulat választmánya:

1. Balogh Kálmán,
2. B ar tk Lajos,
3. B o g s c h László,
4. Bulla Béla,
5. Csajághy Gábor,
6. C s. Meznerics Ilona
7. L gy e d László,
8. f öldvári Aladár,
9. /’ öl dv ár i Aladárné,

10. Gedeon Tihamér,
11. ti orusitzky Ferenc,
12. J a kuc s Lászlóné,
13. J a n t s k y Béla.
14. Káposztás Pál,
15. Körössy László,
16. K r e t zó i Miklós,
17. M a j zo n László,
18. Meisel Jánosné,
19. Mihál t z István,
20. N os zky Jen,

41. Vigh Gyula.

Pénztárvizsgáló:

te re ne z Károly,
Hegeds Gyula,
Lengyel Endre.

Scliréter Zoltán megköszönte az egész tagság nevében a lelép tisztikar önfel-

áldozó munkáját és sok szerencsét kíván az új tisztikarnak.

Ezután Szádeczky K. Elemér megválasztott elnök a következket mondotta:

„Tisztelt Közgylés!

A Földtani Társulat ügyeinek vitelére megválasztott kartársaim nevében is szívbl
köszönöm a belém helyezett bizalmat. Ez a bizalom súlyos örökséget jelent. Az elnökséget
egy valóban nagy személyiség kezeibl veszem át, aki mélyrehatoló képességével, nagy-
vonalúságával, kritikai szellemével keményen, mindig a haladás jegyében vezette a Tár-
sulat ügyeit. Ez tehát utat mutat az elttünk álló nagy feladatok számára.

Mert a Társulat eltt közvetlenül hatalmas perspektíva bontakozik ki. A magyar
földtani kutatás lehetségei, teljes térfogat és a megoldandó feladatai ez év folyamán szer-

vezetileg is megsokszorozódnak és a földtani kutatás az ország forradalmi fejldésének
tengelyébe állítódnak. Geró miniszter tegnapi beszéde szerint most valóban fronttörésre

van szükség a magyar földtani kutatás fejlesztésében. Mindez a távlatok pontos felmérését,

kiértékelését és ennek értelmében való szervezést teszi feladatunkká.

Amikor tisztelettel és hálával emlékezünk meg a lelép Vezetség önfeláldozó*
munkájáról, arra kérem ket és a Társulat minden tagját, hogy legyenek segítségünkre.

Tudatosítsuk magunkban azokat a közeli hatalmas távlatokat, amelyek a magyar földtani

kutatásra várnak és ennek megfelelen dolgozzunk a Magyar Földtani Társulaton belül és

kívül, a nagy cél érdekében: 9 millió ember és ezen keresztül egész új világunk jobb jöv-
jének, egyetlen szóval: szocializmusunk építésének érdekében."

Ezekután a közgylést az elnök lezárta.

21. Os zlaczky Szilárd,
22. Bántó Gábor,
23. P a pp Ferenc,
24. R e ic h Lajos.
25. R e n ne r János,
26. S eh e r f Emil,
27. é>’ chm idt Elegius R.
28. S t r au s z László,
29. S ii me g hy József,
30. S z a l a i Tibor,
31. Szentes Ferenc,
32. Székyné Fux Vilma,
33. Szörényi Erzsébet,
34. Sztrókay Kálmán,
35. S z u ro v y Géza,
36. Telegdi Roth Károly,
37. T oko dy László,
38. Tömör János,
39. Vadász Elemér,
40. Vendel Miklós,



TÁBLÁMAGYARÁZAT
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I. tábla:

1. Szemecskés (a lehléskor részben rezorbeálódott) korund a monoki lipparittal

készült, SK 16 = 1460°-on égetett samotban. A környezet finom szálas-szemcsés mul-
litszövedékbl áll. Nagyítás 140 X-

2. Erteljes mullitosodás kialakulása ferrooxid hatására. Az oxidáció eredményeként a

kristálytük környezetében apró m a g n e t i t-oktaéredek jelentek meg. Nagyítás 80 X
3. Oxigéngáz b u b o r é k o k-tól származó kisebb, üregek a gyengén fejlett muilil-

sziget belsejében. Monoki liparittal készült, SK8 = 1250°-on égetett samot-áru. Nagyí-
tás 80 X-

4. Ugyanazon (monoki) kzetanyagból, azonos keveréssel, de SK 10 = 1300°-on égetett

samotban lényegesen fejlettebb mullitszövet és nagyobb gáz üreg
alakult ki. Nagyítás 80 X-

5. Ipari (palack-) üveg Al-szilikátos „kövcskéje". A bels; agyagos magból suga-
garasan nyúlnak ki a mullitkristályok, melyek a küls övét alkotó, amorf frázisolva-

dékba ágyazódnak. Az elmaradhatatlan gázbuborékok nemcsak a kristályok közt,

hanem már a magrész belsejében is megjelentek Nagyítás 40 X-

6. A palacküvegben keletkezett mullitkristályok öve az alkálidús környezetben instabilissá

válik s így fokozatos oldódás indul meg. Nagyítás 300 X-

II. tábla:

1. Hialopilites szövet piroxénandezit. N -h 35 X- A terület legtelterjedtebb kzete..

2. Hidrotermálisán elváltozott piroxénandezit elopacitosodott amfiblokkal. N II, 35 X-

III. tábla:

1. Alkálitrachit elszericitesedett szanidin kristályokkal. N II, 35 X-

2. Szferolitos szövet alkálitrachit. N II, 60 X-

IV. tábla:

1. Idiomorf kvarckristályok a kovásodott galambszürke mészkben. 80 X-

2. Tektonikai igénvbevételtl ered hullámos transzláció a galenitércben. Olajimmerzió.

20 X-

3. Tektonikai igénybevételtl ered hullámos transzláció a galenitércben. Olajimmerzió.

60 X-

4. Termésréz orientált összenövése a kvarc (101 1) 'lapjával. 80 X-

V. tábla.

1. A galenit rovására keletkezett fakóérc covellin-kalkozinné alakult át. a) galenn,

b) fakóérc, c) covellin-kalkoin (a fekete mez) 40X-

2. Az anglezit fokozatosan „felemészti
1
* a galenitot. a) galenit, b

)

anglezit, c) covellin

40 X-

VI. tábla:

1. Jellegzetes cementatív képlet; a) termésréz a ‘futtatási felülettel, b) cuprit, c) covellin,

d) malachit, e) kvarc. 120 X-

2. a) Ikerlemezes termésrész, b) idiomorf cuprit, c) malachit. Olajimmerzió. 45X-
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1. Dibunophyllum sp. aff. vaughani
2.

3.

4.

5.

6. Hapsiphyllum. battyánense n. sp.

7. 8.

9. • „ .,

VII. tábla:

kehely-keresztcsiszolat.

kehely-hosszcslszolaí.

elbbi objektum alsó keresztcsiszolata.

hosszcsiszolat.

bázis-körüli keresztcsiszolat.

ferde keresztcsiszolata a tabulákkal.

kersztcsiszolatok különböz szintekbl,

bázis-körüli keresztcsiszolat.

10. Dibunophyllum sp. aff. vaughani

Vili. tábla:

ferde keresztcsiszolat a polip orális tájékáról.

11.

12. Hapsiphyllum battyánense n sp.

13.

rekonstruált hosszcsiszolati kép.

keresztcsiszolat fiatal egyénbl; jobboldalt a fossula.-

felületközeli hosszcsiszolat.

14. Dibunophyllum kissi n. sp.

15., 16. „ „ „

IX. tábla.

kehe'y-keresztcsiszolat.

a hólyagos zóna hosszcsiszolati képe kinagyítva és

17. „ ., „

'jobbszélen a bimbó fekvése.

felületközeli hosszcsiszolat a középs és közbüls
zónából.

18. .»

19. Campophyllum sp.

egyik bimbó kinagyítva.

a fels vízszintes vonal fölöt az orális keresztmet-
szét, középen a hosszmetszet és az alsó vonal alatt

a báziskörnyéki keresztmetszet.

X. tábla:

20—23 Zaphrentoides sophiae keresztcsiszolati képek, a, b és c = Heritsch után,

XI. tábla:

24. Syringopora csátmetszet, mellette egy Endothyra sp.

25. Dibunophyllum sp. a ff. vaughani
26, 27. Hapsiphyllum battyánense keresztcsiszolati képei, az egyik mellett egy Cri-

noidea kar-részlet.

28. Dibunophyllum kissi

29.

keresztcsiszolati képe.

felületközeli hosszcsiszolati kép.

30. Dibunophyllum sp. aff. vaughani
31. Dibunophyllum kissi

32. 33. Hapsiphyllum battyánense

XII. tábla:

báziskörüli keresztcsillagzati képe.

hosszcsiszolati képe.

kéresztcsiszolati képébl résziek mely feltárja a

foszula (f) környékét a rövid fsövénnyel.

34, 35 és 36. Dibunophyllum kissi központi oszlopocskájának hosszcsiszolati képébl
ersen kinagyított részlet.

A rajzokat szerz, a fényképeket Dömök Teréz és Kiss János készítette.

XIII. tábla:

1. Arca turoniensis Du j. és Arcopagia crassa redncta Dollf. Dautz.
2. Pec'.en (Chlamis) scabriusculus Math.

3—5. Pecten (Chlamis) scabnellus Lám.
6 . Pieria sluderi M a y e r.

7. Pitaria ( Cordiopsis) islandicoides grundensis K a uts ky.



8, 12. Cardita tauri.nensis Sacco. r

9, 10. Macira nógrádiensis n. sp.

1 1 . Paphia benoisti C o s s tn. - P e y r.

13. Pitaria (Macrocallista) tcurogranosa Sacco.

XIV. tábla:

a) Cryptogrammites hungarica.

b) Pterospermites sp.

c) Mimosocarpum.

d) Vitis hungarica. 11:1.

Felels kiadó: Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat Vezérigazgatója.

Felels szerkeszt: Meisel János.

— Ez a könyv: MNOSZ 560X-50Á és 5602-50Á szabványok szerint készült —
Budapesti Szikra Nyomda, V., Honvéd-u. 10. — Felels vezet: Radnóti Károly.





1. tábla





Székyné: Telkibánya környékének petrogenetikája.





IH. tábla

Székyné: Telkibánya környékének petrogenetikája





IV. tábla.

Kiss: Szabadbattyáni Szárhegy földtani és ércgenetikai viszonyai.





V. tábla.

2
Kiss: Szabadbattyáni Szárhegy földtani és ércgenetikai viszonyai.





Vi. tábla.





VII. tábla.

Kolosuáry: Szabadbattyáni alsó-karbon koraitok.





VUII. tábla.

tKolosuáry: Szabadbattyáni alsó-karbon koraitok.

Í5





IX. tábla.

Kolosváry: Szabadbattyáni alsó-karbon koraitok.





X. tábla.

Kolosváry: Szabadbatlyáni alsó-karbon koraitok.





XI. tábla.

.

Kolosváry: Szabadbattyánl alsó-karbon koraitok.





XII. tábla.

Kolosváry: Szabadbcittyáni alsó-karbon koraitok.





XIII. tábla

Meznerics: A salgótarjánvidéki stir és pectenes homokk faunája.



r



XIV. tábla

Andreánszky: Adatok a hazai harmadkori flóra ismeretéhez.
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GEOKÉMIAI IRÁNYELVEK A NYERSANYAGKUTATÁSBAN
(ELNÖKI MEGNYITÓ)*

SZADECZKY ELEMÉR
akadémikus

A földtani tudományok edd :

gi íejló'désüknek egyik legrohamosabb szakaszába

jutottak. Ki ne erezné az alapvet változást, amely a kristálytanban, az ásvány-,

kzet-, telep-, réteg- és hegységszerkezettan, a geofizikai és geokémiai kutatás

terén egyaránt jelentkezik a legutolsó évek óta? E fejldést a régebbivel szemben

mindenekeltt a nagy alapkérdések megoldása, az oknyomozó és szinte-
tikus irány eltérbe jutása jellemzi. A fejldés e szakasza sok összetevbl
adódik.

A legfontosabb eredményekhez vezet út a kristálytan fell indult, mintegy

emberöltvel ezeltt, a kristály-finomszerkezet röntgenelemzése megismerésével.

Ebbl sarjadt ki a kristálykémia, aminek a hatása a szorosabb geológiai tudomá-

nyok közül elsnek szükségképp az ásványtanban jelentkezett. Az ásványtan,

amely eddig évtizedeken át túlnyomóan leíró állapotban stagnált, még nem mine-

ralogia, hanem minerográfia volt, az utolsó 2—3 évtizedben nyert mindinkább

oknyomozó jelleget. A kristályforma, hasadás, keménység, olvadáspont, szín, fény,

izomorf elegyedés, paragenezis, ásványképzdés kérdései a kristálykémizmusból

levezethetk, részben számíthatók lettek, egymással összefüggésbe kerültek.

Rohamosín átterjedt azután ez az oknyomozó felfogás a kzettanra és érc-

teleptanra is. A magma kristályosodási folyamata, a savanyú és bázisos kzetek-

nek, az alkáli és alkálimész provinciáknak elkülönülése, a differenciáció és asszi-

miláció, a metamorf kzetövek képzdése az elemek migrációja útján, az üledékes

kzetek elkülönülése, a f és ritka elemek feldúsulásának törvényszerségei

ismertté és egységes tételekbl levezethetkké váltak. Az egységes értelmezés szük-

ségképpen mindig ugyanabból a forrásból, az atom, ill. rácsszerkezeti
alapból következett. Ugyanígy a folyósmagmás, pegmatitos, pneumaiolitos,

hidrotermális és hipergenetikus ércképzó'dés jelenségeinek nagyrésze is egységes

szintézisbe került a többi geokémiai jelenséggel a rács-, ill. atomszerkezeti alapok

megv : !ágosodása által.

Ma tehát az ásvány-, kzet- és telep‘anban többé, rendszerint, nem lexikális

adatokat sorolunk fel, hanem a többi fejlettebb természettudományhoz hasonlóan

általános törvényszerségeket ismertetünk, amelyek rövid formulában, tételben,

diagrammban, képletben adatsorokat foglalnak magukban és amelyekbl új adatok

elre levezethetk.

Maga a szorosabb értelemben vett földtan is, amely oknyomozó irányával a

földtani tudományok közt mindig elljárt, ugyancsak alapveten új, mélyebb és

* Elnöki megnyitó beszéd a Magyar Földtani Társulat 1951 október 24-én tartott

évadnyitó szakülésén.

23*
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szélesebb, szintézishez jutott az atomszerkezeti értelmezés révén, éppen a leg-
nagyobb kérdésekben, a hegységképzdés, a kontinensek és óceánok elkülönülése
és a földtörténeti folyamatok ciklusossága terén.

A közös atomszerkezeti alap mindinkább megszünteti azt a részekre kü'.önü
lést, összefüggéstelen öncélú szaktudományokra való tagolódást, ami a földtani
tudományokon belül is, a többi természettudományhoz hasonlóan, a századforduló
eltti és utáni kb. 20—20 évben oly nyomasztóan jelentkezett. A földtani tudomá-
nyok újra egyetlen nagy szintetikus egészbe való összeforrása felé haladunk, amely-
nek közös alapja a fleg a szovjet kutatók által fejlesztett geokémiai szemlélet.

Nyilván sok más tényezje is van a tudományágaink rohamos fejldésének.
Ilyen tényezk többek közt az általános technikai elrehaladás, a mélyfúrások
növekv számából és mélységébl adódó földtani megismerés, a geofizikai eljárá-
sok rohamos fejldése, a biológiai vonatkozású tudományágak elrehaladása, külö-
nösen az élet keletkezésére vonatkozó ismeretek megindulása.
' Mégis a földtani tudományaink jelen rohamos fejldését elssorban a rács-,

ül. atomszerkezeti felfogás térhódításával jellemezhetjük.

E rohamos fejldésnek nemcsak a hazai szakközönségünk eltt is mindinkább
ismertté váló társadalmi okai, de fontos társadalmi következményei
is vannak.

Megváltozott mindenekeltt a kutató, különösképpen a geológus helyzete a

társadalommal szemben. A tudomány többé nem magán-, hanem közügy. A kutató
tehát nem ú. n. „magasröpt", elvonatkoztatott, a valóságban sokszor teljesen

közömbös témákról szóló dolgozatokat nyújt az ú. n. szakközönségnek, hanem az

élettl követelt feladatokat old meg a közösség számára. Azonfelül a távolabbi

fejldésre fontos alapvet tudományos kérdések megvilágításán dolgozik. A kutató

többé alig teheti meg, hogy „csalhatatlansága" nimbuszának biztosítására csak a

megtámadhatatlannak vélt adatokról számoljon be olymódon, hogy a valóban
nehéz és fontos kérdéseket elkerüli. A kutató kénytelen a lényeget jelent problé-

mákkal, a szintetikus, ill. genetikai kérdésekkel is behatóan foglalkozni, még akkor
is, ha például egyszer készletbecslésrl van szó, mert a genetikai viszonyok mér-

legelése nélkül rendszerint ez sem oldható meg. A tudományunk mai fejldési

állapotában ez az oknyomozó munka már könnyebben meg is valósítható.

Ennek következtében megváltozott tanítási technikánk és célunk is.

Nem követhetjük a régi felfogást, hogy csak az ú. n. kiérett, „tantétellé" mereve-

dett kérdésekrl szólunk hallgatóinknak. Az ilyen tantételek nagyrésze sem örök-

érvény. Tanítanunk kell elssorban azokat az új .szintetikus eredményeket, ame-

lyek a régi leíró tudomány ftárgyát jelent lexikális adatokat összefüggésekké

emelik, törvényszer formában összefoglalják. Szólnunk kell hallgatóinknak az

aktuális kérdésekrl, a kutatás legfrissebb, néha még kétes eredményeirl is, ha

az a fejldés szempontjából nem közömbös. Érzékeltetnünk kell a tanítványainkra

váró kutatási fedalatokat, be kell állítanunk érdekldésüket a forrásban lév
kérdésekre.

A mai földtant jellemz rohamos fejldés idején tehát mindebbl szélsséges

helyzet állhat el az új és régi tudományos gárda viszonyában.
Az újonnan végzettek tájékozottsága a kutatás fkérdéseirl egészen más jelleg

mint a csak néhány évvel ezeltt kiképzetteké, akiknek napi munkájuk közben

többé nincs módjuk a fejldéssel lépést tartani. A fiatalabb végzettek (egyébként

egyenl felkészülés esetén) természetesen tényleges elnyben vannak, mert az új

eredményeken kívül a régibb lexikális tudásanyagot is az új törvényszerségek

alapján könnyebben birtokolhatják. Biztonságukat viszont még könnyen elveszt-

hetik, ha idsebb szaktársaik részérl az új eredményekkel szemben rendszeresen



rnegnemértést tapasztalnak. Ez nemcsak az új eredmények alapján való haladást

veszélyezteti, hanem a korban rnég alig különböz szaktársak közt is már szak-

mai megnemértéshez, s szakkérdésekben való bizalmatlansághoz vezethet, ami az

eredményes kollektív munkát lehetetlenné teszi.

Ezen a veszélyen elssorban Társulatunk hivatott segíteni, éspedig az elz
években már tervbevett s bizonyos vona’on megindított szakmai tovább-

képzés erteljesebb megvalósításával, dl. fokozásával, Egy idre társulati szak-

ii léseink rendszeres programmjává kell tenni az ismertet szakmai továbbképz

eladásokat.
_ ...

Ez azonban az ülésid meghosszabbítását, az ülésekkel más módon ámúgyis

igénybe vett kartársak további megterhelését jelentené s így veszélyezteti a célt.

a ténvleges továbbképzés elérését. Szükséges tehát az ülések idejét más módon

rövidíteni. Munkatervünkben ezért javasoltuk az egyes kutatók saját részleivizsgá-

iatairó: beszámoló szakeladások és hozzászólások idtartamának korlátozását.

Nem kevesebb, vagy felületesebb, hanem tömörebb eladásra és hozzá-

szólásokra gondolunk. Az eladók ne töltsék saját és a Társulat kollektívumának

ma különösen értékes idejét jól ismert ásványfajták lapszögeinek,' az ásványfaj

megnevezésével úgyis nyilvánvaló optikai és egyéb adatainak felsorolásával, réteg-

sorok és azok jelentéktelen változásainak túlzott kifejtésével és 70—80 tagú faunák

felolvasásával. Az ilyen adatok, ha valóban újak és arra érdemesek, táblázatokban,

diagrammokban, térképen fog'.alandók össze; a majd kinyomatandó szövegben

tömören rögzíthetk, ha azok önmagukban nem nyilvánvalók.

szintén be kell vallanunk a hazai földtani irodalmi értékelésnek azt a gyak-

ran észlelhet gyengeségét, amely összetéveszti a do’gozat alaposságát és érdemi

súlyát annak terjede'mességével. Ide tartozik, hogy sok szerz körülményes fogal-

mazással, minden irányban való kézmosással igyekszik magát a kritikával szem-

ben eleve biztosítani. Eladóink, íróink igyekezzenek érdekesek maradni azzal,

hogy valóban a lényegeset emelik ki. Vadász szép szavai szerint: „a tudomány-

ban az a megbecsülend, aki tudását minél egyszerbben, minél teljesebben, hazá-

jának adja tovább".

A Társulat vezetségének, ili. a szerkesztbizottságnak kényelmetlen, némileg

hálátlan, de a’ tudomány, a közösség és a szerz érdekében álló feladata hogy

a dolgozatokat, hozzászólásokat — személyre tekintet nélkül — szükség esetén

kíméletlenül tömörítse, a közismerteket, körülményességeket, a legkülönbözbb

módon jelentkez önismétléseket és a sok szerznek arny.ra kedves, de az olvasó-

nak sokszor unalmas és a tényleges tudományos haladásra közömbös személyi

megnyi atkozásokat kiirtsa. Ezért kívánatos az eladandó szöveget, iil. hozzá-

, szólásokat is írásban elre elkészíteni s tömörít átíésülésre bocsátani.

A dolgozat társulati eladásának véleményünk szerint különleges feladata

van: lehetvé tenni a dolgozatnak a hozzászólók épít kritikája, mintegy els

lektorálása alapján való továbbfejlesztését, javítását, esetleg újabb adatokkal való

kiegészítését, a publikálás eltt. Ezért minden eladáshoz hozzászólót kérünk fel, aki

a dolgozat elz áttanulmányozása után hozzászólását lehetleg írásban készíti el.

Célszer a dolgozat közlend javított szövegével mintegy annak bevezetéseként a

hozzászólást is ismertetni, amelynek alapján a szöveg módosult. A hozzászóló így

megállapításainak prioritását megrizheti és egyszersmind nemileg szerztárssá

is válik. Hangsúlyoznánk ezzel is, hogy a kutatást többé nem tekinthetjük magán-

ügynek, az a közösség érdekében és a közösség költségén történik, annak értékessé

tételében a hozzászólókon keresztül az egész tudományos közösség részt vesz.

Ilyen módon fokozatosan kiküszöbölhetjük a túlzóit személyi érzékenykedést,

a kritikától való irtózást és a tekintélyelvet. A legnagyobb tudósnak is hasznára
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van a kritika, legalább is ott, ahol nem volt közérthet. A hozzászólónak, bíráló-

nak viszont ügyelnie kell, hogy kritikája ne sért, hanem épít legyen, ne kedvet

vegyen el a további munkától, hanem kedvet ébresszen a megjelölt új irányok-

hoz is.

Váljon mindnyájunk eltt tudatossá, hogy egy jelentségében és fel-

adataiban hatalmasan megnövekedett és jellegében alapveten
megváltozott, leíróból oknyomozóvá vált tudományt mvelünk, s az sem a kutatás

technikájában, sem az eladás módjában nem do’gozhat többé elavult módsze-
rekkel .

A hazai földtani kutatási kilátásaink és lehetségeink óriási megnövekedése
külsleg is megnyilatkozik abban, hogv a földtan 1

és geof : zika ; kutatás nagy-

arányú fejlesztésével a Népgazdasági Tanács határozatilag foglalkozott és a geo-

lógiai kutatási ügyek az állami közigazgatás szervezetében külön geológiai fosz-

tályt és külön geológiai osztállyal olajbányászati fosztályt kaptak. Megnyilatkozik

tudományágaink fontosságának megnövekedése a geológus, ill. geológus-mérnök

hallgatók számának mintegy háromszorosára emelkedésében, az új földtan-föld-

rajz tanári szaknak, Nagykanizsán pedig a 4 éves geológus középiskolának meg-

indulásában, a budapesti geológus és geofizikus technikusképz tanfolyam folyta-

tásában, az egyes földtani intézményekben foglalkoztatott munkaerk számának
rohamos emelkedésében, az ez évben megindult hatalmas földtani könyvkiadásban,

az akadémiai földtani folyóiratok megindu'ásában. Jelents eredmény, hogy a

magyar geológia kérdéseire, tudományos eredményeire, az egész ország figyelme

rátereldöit. Nagymértékben segítette a gyökeres átalakulás bekövetkezését a gya-

korlati földtani és geofizikai munkálataink terén, hogy több szovjet geológus és

geofizikus járt nálunk tapasztalatátadásra és a szocialista módon való kutatásra

hazánkban is irányt mutattak.

* íc

A konkrét kutatási új lehetségek és feladatok közül itt csupán egyrl szeret-

nék beszélni, arról, ami az uralkodóan üledékes kzetekkel borított országoknak.

— amilyen hazánk is — egészen új, nagyszer kilátásokat nyújtott a nyersanyag-

kutatás terén. Arról, hogy az edd’gi nagyrészt magmás kzetekhez kötött nehéz-

fémes ércbányászatunk fémfajtáinak számát néhány év alatt esetleg csaknem rneg-

ké
l

szerezhetjük. Arról, hogy kilátásunk nyílik olyan fémeket, amelyeket eddig csak

behozatal útján szerezhettünk meg, — mint Ni, Co, Cr, V, U, Th, Ge, B — eset-

leg hazai földön is kitermelni.

Itt az ideje, hogy ezt a hazai vonatkozásban elször rendszeresen a múlt

évben a Nehézvegyipari Beruházási N. V. kebelében megalakult munkabrigád,

majd az Akadémia Földtani Bizottsága eltt felvetett roppant fontosságú kérdést

a szakközönség tágabb köre eltt is megbeszéljük.

Ma már köztudomású, hogy a kzetek lepusztulásakor a nehézfém:onok nem

szóródnak szabálytalanul szét az üledékekben, hanem bizonyos határozott üledékes

kzetfajtákban, egyes rétegekben másodlagosan viszonylagosan feldúsulnak. Min-

denekeltt a kausztobiolitok (a kszén- és kolaj-félék egyes fajai) tarta.maznak

ilyen feldúsul ásókat. Más elemek a hidrolizált kzetekben, az agyagban és külö-

nösen a bauxitban, ismét mások bizonyos sivatagi üledékekben, mások pedig vas-

ércekben, vág) az evapori fokban, a.ksóban és rokonaiban halmozódnak fel. E kze-

teket részben úgyis érdemes felemeik miatt kibányászni, ill. feldo. gozni. Ezek

salakjában, a kszén hamujában, a kémiai feldolgozási melléktermékekben, pl. a

fcauxit fekete iszapjában egyes ritka fémionok még inkább dúsulnak. A feldúsulás

Itt már sokszor század-tized °Vos, esetleg még nagyobb koncentrációig emelkedik.
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Többnyire tehát még mindig ú. n. nyomelemekrl van szó, amelyeket régebben

gyakorlatilag és elméletileg is alig vettek figyelembe.

Számszer mérlegelésük azonban egészen meglep eredményekhez vezet.

Mindnyájan tudjuk, hogy az aranyat már az 50 év eltti technika idején a kapi-

talista világban is „gazdaságos" volt zúzóércbl 3, ma 2 g/t mennyiségig, laza

kzetekbl egy teljes nagyságrenddel még kisebb, tehát 0,2 g/t koncentrációig

kitermelni. 2 g/t két tízezred %-nak, a laza kzetekbl kinyerhet 0,2 g/t pedig

két százezred %-koncentrácinak felel meg. Mi itt viszont 3 teljes nagyságrenddel

nagyobb: tized és század percentes koncentrációról beszélünk. Az aranyat azér:

lehetett oly kis koncentrációban is gazdaságosan kihozni, mert nem kellett a kzet
egész tömegét tzi úton feltárni, hanem lehetségessé vált vegyi, oldószeres úton

(cianozással) kioldani. Ha az arany számára ilyen oldószer található volt, aligha

lehet kilátástalan, hogy más fémekre, pl. Ni- re, O-ra ugyancsak megtalálható

legyen a megfelel oldószer. St, minthogy e fémek feldúsulása részben oly kze-
tekben (a kszénben) jelenik meg, amelyet úgyis tzi úton használunk fel, talán

lehetséges lesz a kzet fanyagának a felhasználásához a nehézfém kinyerésének

ffázisát közvetlenül is hozzákapcsolni. Ha az arany kinyerhet volt tízezred-száz-

ezred %-os koncentrációban már évtizedekkel ezeltt, vájjon nem reális e M-t,
Cr-ot, V-ot, Ge-ot kinyerni tized vagy század %-os kincentrációból? Ez a kon-

centráció az e fémekre eddig alkalmazott koncentráció határánál 1 vagy 2 nagy-

ságrenddel kisebb ugyan, de ezt a két nagyságrend-hátrányt kiegyensúlyozza az

a két nagyságrendi elny, ami egyrészt abból adódik, hogy nem zúzóércrl, hanem
laza anyagról van szó, másrészt, hogy már úgyis kibányászott és ipari területre

szállított anyag áll rendelkezésre. Emellett további elny, hogy e fémek rendszerint

nem egyedül, hanem többedmagukkal társulva találhatók s így együttesen rész-

ben egyetlen menetben kinyerhetk.

E fémek közt vannak olyanok is, amelyeket eddig éppen kis koncentrációjú

elfordulásai miatt egyáltalán nem, vagy alig használtak fel, pl. a germánium, gal-

lium, niobium, tantal. Ezek közül nem egynek (Ge) a legfontosabb kiindulási

nyersanyaga a kszén, miatta úgyis fel kell majd do'gozni a kszén-hamut, így a

velük hársuló más fémek a feldolgozás melléktermékeként nyerhetk ki.

Amennyiben kszénbányászatról van szó, elny az is, hogy az eddig alig

használható félmedd üledékek értéke ilyen nyomelemes fémelfordulás esetében

viszonylag nagyobb mértékben növekedik, tehát a bányászat megszabadul a sok-

szor csak nagy költségtöbblettel termelhet tisztább koszén termelésének követel-

ményétl, a termelés könnyebbé, olcsóbbá, inkább gépesíthetvé válik. Kétségtelen

tehát, hogy két nagyságrenddel való koncentráció-csökkenés nem jelent legyzhe-

tetlen akadályt.

De érdemes-e az így kinyerhet érc összmennyisége fell új fémkinyer üze-

met létesíteni?

Ha valamely kszénterületen, a kszénhamuban, ill. szenes meddben a

kinyerend fém 0,1% koncentrációban van jelen, úgy annak 100 t-ás széntermelés

üzemébl 10%-os hamu, ill. medd termelés esetében a kérdéses fémbl napi 10 kg,

tehát egy ilyen terület 5 középüzemébl már évi 15 t kerül ki. Ha csak 65%-os

kihozatalt tételezünk fel, ez évi 10 t Ni-1, vagy ugyanannyi Cr-ot, Ge-ot jelent.

Hatalmas, egyik-másik fém esetében exportra is jutó tétel lenne ez — st biztos

hitem szerint: lesz ez — népgazdaságunk számára.

Az üledékes kzetek nyomelemei kinyerése nem a magmás kzetekben és

ércekben szegény országoknak különleges kényszer pótmegoldása, hanem általá-

nos irányzat, ami a mennyiségi kívánalmak rohamos emelkedésével, az eddigi

nagy koncentrációjú elfordulások kifogyásával és az ércelkészítési technika fej-
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ldésével párhuzamosan a régi ércgazdag országokban is jelentkezik. Egy jei-

emzö amerikai példát említhetünk. Goodmann és Parks 1950-ben egyetemi
hallgatók számára készült mben kifejtették, hogy a világ nagy uránérc-elfordulá-
sainak — beleértve a kanadait és katangait is — olyan' csekély összes [/-tartalma
van, hogy rövidesen sorra kell kerülnie a kis [/-koncentrációjú kzetek feldolgozá-

sának, nevezetesen elssorban a bitumenes, tehát kszén és kolajjal rokon kze-
tekbl való [/-kinyerésnek. Az [/-tartalom ezekben ugyancsak 0,01%-os nagyság-
rend, holott az eddig mvelt [/-érceké 1— 10%-os, mégis ezek felhasználása igen

reményteljes és kb. 1—3 teljes nagyságrenddel nagyobb összes [/-mennyiséget
jelentenek, mint az eddig [/-ércként szamba vett összes nagykoncentrációjú elfor-

dulás együttvéve.

A nyomelem-vizsgálatok tudvalévén S z e 1 é n y i Tibor, F ö 1^ vári A 1 a-

dárés Földvári Aladárné kezdeményezésével nálunk is már évekkel ezeltt

megkezddtek. Megindultak a kzet-radiológiai vizsgálatok. Folyamatban van a

hazai kszénfajták hamujának rendszeres kvarcspektográfiai vizsgálata.

E kezdeményezések után a nyomelemek kutatása nálunk is, mint mindenütt a

világon, általános érdekldést váltott ki és nemsokára nyilván valóságos divattá

válik. Közel vagyunk ahhoz, amikor megrohanják a kvracspektrográiiai labora-

tóriumokat a legkülönbözbb, indokolt vagy indokolatlan, ötletszer nyomelem-

vizsgálatok kívánságával. Az ilyen, legtöbbször eredménytelen gyakorlati irányú

tapogatózásnak adatai nem kerülnének nyilvánosságra, ezért a felvételeket ugyan-

arról az eleve kilátástalan anyagról különböz beküldk esetleg több Ízben is

megismételtetnék, ezzel a laboratóriumok munkaképességét, az eszközöket, anyagot,

munkaert elvonnák a fontosabb szakszer munkától. Az ilyen vaktában tapogató-

zást eleve ki kell kerülnünk. Egyrészt meg kell szerveznünk a rendszeres geo-

kémiai kutatást. Ennek elrósére kezdeményeztük az Akadémiai Geokémia
Intézetet, amelynek felállításához a Népgazdasági Tanács hozzá is járult.

Másrészt meg kell kívánnunk és meg is kell adnunk a módot, hogy aki geo-

kémiával kíván foglalkozni, az elbb ismerje meg a geokémiának legalább az

alapelemeit. A nyomelemeknek és az egész geokémiának ma 'már hatalmas isme-

retanyaga nemcsak a részletvizsgálatok segítje, hanem a földkéreg ásvány-kzet

képzdésérl, a kéreg egész elemháztartásáról összefoglaló képet ad.

Szükségesnek gondoljuk, ha néhánv ilyen újabban felismert általános tör-

vényszerségre szakülésünkön felhívjuk a figyelmet. Az üledékes kzetekben való

elemfelhalmozódást, mint arra kell súllyal elször GoldschmidtV. M. utaH

rá, elssorban az ionrádiusz és annak vegyértéke, töltésszáma uralja. A vegyérték

és ionrádiusz hányadosa az ionpotenciál. A diagrammon a vízszintes tengely a

vegyértéket, a függleges az ionrádiuszt, a kezd pontokból sugárirányba haladó

egyenesek az azonos ionpotenciálokat jelentik. Ez ionpotenciál-egyenesek a f-

üledékes kzetcsoportok jellemz ionjainak területeit határolják el.

A kis ionpotenciálú, nagyméret és gyakorlatilag egyérték kationok könnyen

oldódnak s így csak az oldószer toepároigásakor kristályosodnak ki. Ezek közé az

evaporitok közé tartoznak tudvalévén .a sókzetek, a ksó, gipsz, kálisók.

Ezek jellemz kationjainak ionpotenciálja 0,7— 1,5.

A kétérték nagyobb kationok (Ca, Mg) ionpofcenciálja valamivel nagyobo

(1,7—3,0). Ezek kevésbé maradnak oldatban és nagyrészt karbonátok alak-

jában, mint mészk és dolomit rakódnak le. Ezeket Goldschmidt (a rég;

névhasználatnak némileg új értelmet adva) prec. ipitátum oknak nevezte.

A 3 és 4-érték közepes méret ionok {Al, Fe, Mn, Ti stb.) túlnyomó része-

nek közepes (3,5—8) az ionpotenciálja. Ezek bidroxil vegyületek; azaz „hídról i-

záí“-ok (helyesebben: hidrolitit-ek) alakjában rendszerint már a lehord ás i ter-
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let közelében gyorsan kiválnak. Ide tartoznak az Al kzetei, az agyag és bauxit

(és sok talajféleség is). Ugyancsak ezekkel állnak rokonságban a Goldschmidt
által „oxidát“-oknak, ill. „reduzát“-oknak nevezett üledékes Fe- és Afn-ércek, ili.

üledékes szulfidércek is. (Ezeket nevezéktani következetességgel, egyszersmind
nyelvhasználatunkban’ is megfelelbben oxidit-nak, ill. reducit-nak nevezhetjük.)

Az igen nagy (kb. 10—50) ionpotenciálú kis méret, nagy töltés ionok az

oxigénnel komplex a n i ó n-okat alkotnak és oldva maradnak a tengervízben

(CO3 )-
2

,
(jV03 )-i, (504 )-2, (POí)-3 alakjában. De ugyancsak ezek az elemek szol-

gáltatják az él szervezetek által termelt szerves vegyületek nagyrészét, a biogén,

elssorban éghet kzetek: kszén és kolaj fanyagát, valamint a foszfátok és

N-tartalmú vegyületek egyrészét is, tehát a b i o 1 i t-okat, fleg a kausztobiolitokat.

Ezeken kívül van még az üledékes kzeteknek egy hatalmas csoportja, az el

nem mállott, homokos, kavicsos, konglomerátumos üledékek származékai, amelyeket

viszonylag ellenálló ásványokból felépítettségük miatt Goldschmidt rezisz-

tát-oknak (helyesebb: rezisztit) nevezett. Minthogy ezek képzdése elssorban

mechanikai és nem kémiai folyamat, ezért a diagrammban külön helyet nem is

kaphatnak.

A diagramm geokémiailag azért is fontos, mert belle a várható kísér nyom-
elemek is sokszor kitnnek. Látható például, hogy a legjellegzetesebb hidrolizátokban,

bauxitban és lateritben a Ti, V, Re (Zr)-nek elvben fel kell dúsuinia, ami mim
hazánkban jó! tudjuk, rendszerint valóban be is következik. A határon álló Se a

vasércekben dúsul. A karbonátos kzetekben a Mg és Ca mellett a Ba és Sr dúsul,

az evaporitokban a Afa és K mellett a Rb és Cs.

De e rendszerezés alól bségesen vannak kivételek is. Pl. a Mg gyakran eva-

poritként is megjelenik az ú. n. fedsókban, noha egyébként precipitát. A litka

földek az A/-nál kisebb ionpotenciáluk következtében gyakran átmennek a kar-

bonátokba.

A kivételek részben adszorpciós eredetek. A Rb és Cs evaporitokon kívül

agyagokban is dúsul, utóbbiakban a /(-mai együtt fleg adszorpciósan.

Legsajátságosabb, egyszersmind számos egyébként ritka elem feldúsuiása

miatt gyakorlatilag is legfojitosabb az éghet szerves üledékeknek, ill. kzeteknek,

a kszén és kolajnak a geokémiája.

A szerves eredet éghet kzeteknek 3 fcsoportra, a humolitok, jüttja és sza-

propél kzetekre való osztályozása irányadó a dúsa’ ások szempontjából is.

A humolitban s így a legtöbb kszénkzet hamujában fleg a következ ritka

elemek halmozódnak fel: (Be), B, Ge, Se, Co, .4s, Mo, Ag, Cd, Bi. A felsorolt

10 e'.em átlagos mennyisége - a kszénhamuban a magmás kzetekével szemben

legalább is 10-szeres, de a Ge esetében középértékben 70, a Mo esetében 13—80, az

As és Bi esetében 100 és a B esetében 200-szoros dúsulási jelent. Csekélyebb ( 1— 9-

szeres) dúsulás jelentkezik a Ni, Ga, Pb, Sn, Zn, Y, TI és valószínleg a Cr

esetében.

Ez adatokat kiegészítve az él szervezetek közismert fontosabb elemeivel, fel-

tételezték, hogy az elemek felhalmozódását a humolitokban — beleértve a nem
hamuadó elemeket is — ugyancsak az ionpotenciál határozza meg. Eszerint a

minimális és különösen a maximális ionpotenciálú ionok halmozódnak fel ersen

a kausztobiolitokban, míg a közepes ionpotenciáiú ionok alig, ill. nem dúsulnak.

Ezt a feltevést a diagramm görbéi szemléltetik. E görbék a különböz ionok átla-

gos dúsulási értékeit mutatják Hutchinson után, viszonyítva a földkéregbeli

koncentrációkhoz. Látható, hogy az él növényekben a legnagyobb elemdúsulás a

maximális és minimális ionpotenciál területén jelentkezik és a dúsulás fokozatosan

csökken, amint a közepes ionpotenciálok területe felé haladunk.
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lönrádiusz

Komplex ionok Hidroliiitek



Ez az értelmezés egymagában több okból sem kielégít. Keresnünk kell e

folyamatnak más tényezit is. A nagyszámú nyomelemeknek a humolitokban való

íeldúsulását Goldschmidt a következképp értelmezte. A dúsulás már a

növényben kezddik. A viszonylag kismennyiség oldószer a talajban nagy meny-

nylségben lév elemeket nem oldhatja eredeti teijes mennyiségüknek megfelel

arányban. A kis mennyiségben jelenlévkbl viszonylag többet old, azokat mintegy

elnyben részesíti. Az oldott elemek leginkább a növény legersebben párolgó

részében, a levélben halmozódnak fel. A levéllomb évenként lehullva, mindinkább
felhalmozza a talaj fels részében a kérdéses elemeket és így végül jelentékenyebb

dúsuláshoz jutnak végs fokon a humolitokban.

Mások a viszonyok az éghet kzetek másik két csoportjában, a jüttja-, ill.

sz;.p rop él-kzetekben.

A jüttjában eddig a következ elemek íeldúsulását észlelték: P, Br, Co, Ni.

Cu, Zn, Mn. Olyan elemek ezek, amelyek ionjainak nagyobb része az organikus

anyagokra megadott k
:

s ionpotenciálú terület határán feküsznek. Viszont a szapro-

pél kzetekben eddig fleg az igen nagy ionpotenciálú N, V, Mo és a közepes ion-

potenciálú 77-ot, néhány kis ionpotenciálú elemet: Co, Ni, Cu (?) mutattak ki.

A jüttja- és szapropél-nyomelem tartalmát feltételezheten elssorban a lerako-

dási közeg redoxpotenciálja és pH koncentrációja, ill. vegyületeinek ezzel össze-

függ oldhatósági viszonyai határozzák meg. Mind a jüttjára, mind a szapropélra

az üledékben keletkez H>S jelenléte, vagyis a redukáló hatás, a csekély redox-

polenciá! jellemz. Míg azonban a jüttjában a M2S csak magában az üledékben

halmozódik fel, addig a szapropélben a H2S az üledék feletti vízben is uralkodik.

A jüttja-üledék feletti víz tehát gyengén lúgos ( pH 8—8,5) és csak magában
az üledékben van néhány cm mélységben egy vékony savanyú

( pH 6) öv, ahol

a H*

S

kénsavvá oxidálódik és ahol, Trofimov vizsgálatai szerint, a redox-

potenciál is hirtelen ersen negatív értékvé válik. A lúgos vízben Leutwein
szerint a Zn és talán a Cu, Ni, Co, Mn inkább kiválhat.

A szapropél képzdésekor viszont ez a savanyú öv magasan az üledék feletti

vízrétegben jelentkezik. A savanyú víz ugyancsak az feltevése szerint a V-t

vanádiumsavként ( V2O5) a Mo -
1 pedig moiibdénsavként (AfoOs) kicsapja, viszont

például a Zn-et feloldja. Részben ezzel magyarázható, hogy a szapropélben a Ti,

V, Co, Mo, néha a Ni, Cu (?) és feltételezheten bizonyos radioaktív elemek is

felhalmozódnak

Ugyancsak a vegyértéknek is ionrádiusznak van dönt szerepe az endogén

folyamatokban, a magmás és metamorf kzet-, ill. ércképzdésben. Ennek egve^

íészletei már a kristálykémiából ismertek.

A magmás ásványképzdésnek eddig legáltalánosabb érvény összefoglalását

azonban Ferszman geokémiai vizsgálataiból az ú. n. energetikai koeffi-
ciens bevezetése adta. A F e r s z m a n-íéle energetikai koefficiens (EK) tétel a

vegyületek — egyelre elssorban természetes földkéregbeli vegyületek, az ásvá-

nyok — kristályrácsenergiájának gyakorlati, hozzávetleges meghatározását teszi

lehetvé. Megadja, hogy egyéb tényezktl, koncentrációs viszonyoktól, különleges

rácssajátságoktól, rácstípustól eltekintve, milyen sorrendben kristályosodnak ki a

földkéregben az ásványok.

Az EK-értékek levezetése a K a p u s z t i n s z k i j-féle egyenletbl indult ki.

Kapusztinszkij a binér vegyületek rácsenergiáját viszonylag egyszer

módon, a B o r n-féle egyenletbl a M a d e 1 u n g-koefficiens eliminálásával fejezte

ki. A K a p u s z t i n s z k i j-féle egyenletbl kitnik, hogy' a binér vegyületek rács-

•nergiája csak a molekulában lév atom-ion-íajták számától, vegyértékétl, és mére-
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teitl függ, éspedig az els kettvel egyenesen, az ion-, ill, atommérette! pedig for-
dítva arányos. Ha tehát a molekulában lév atomok számát ^ -val, vegyértékeit
üi, ü2-vel, méreteit pedig n, r2-vel jelöljük, akkor a Kapusztinszki j-fé'e
egyenlet szerint a rácsenergia:

U = 25(5. i —
+ >'

Ez egyenlettl nagyobb eltérések csak ersebb atompolarizáció esetében, pl . a
Zt:S esetében észlelhetk.

Ferszman az ionsajátságoknak ez egyenletben jelentkez additivitását
felhasználva, a rácsenergia-egyenletet az összes vegyülettípusra használhatóvá
tet.e. A Ferszman-féle egyenlettel tehát a rácsenergia közelítleg érvényes
módon kiszámítható nemcsak binér, hanem bármely, akár komplex-iont tartalmazó
ásványra is. Ferszman az ismert esetekbl meghatározta az egyes ionfajták
energia koefficienseit és ezekbl számította a bonyolultabb vegvületek rácsenergiáját:

, U= 256,1 (a EK, + b EK, + c JSK* . .)

ahol a, b, c a kérdéses ionfajía számát a molekulában jelenti.

A komplex ionoknak külön FA'-értékei vannak, amelyek az összetevikbl le

nem vezethetk. -

Ferszman tételének rf&gy geokémiai jelentsége van többek között abban,

hogy általa a rácsenergia hozzávetleges értékei könnyen megadhatók aránylag

bonyolult összetétel ásványokra is.

Két vegyüiet csak akkor kristályosodhat együtt, ha rácsenergiaértékük ha-

sonló. A nyomelemek elfordulása szempontjából ez nagyon fontos. Közvetlen

ásványi vizsgálattal u. i. a legtöbb esetben nem lehet meghatározni, hogy vala-

mely nyomelem egy adott ásványban milyen alakban jelenik meg. A kérdéses

ásványban lehetséges együtt képzdött vegyületeit az EK-értékek a'apján azon-

ban számíthatjuk. Leüt we in legújabban ilyen számításokkal mutatta ki, hogy

a wo’.framitban a Nb nem Sc-niobát alakjában van jelen, mint Goldschmidt
feltételezte, hanem valószínleg Fe-Afn-niobát, azaz kolumbií és poÜmignitként.

Nemcsak az ionok izomorí helyettesítésérl, hanem rácsizomorfiáról is szó van

ebben az esetben.

A kristályosodás általában a csökken AA'értékek sorrendjében történik,' de

ezt természetesen egyéb tényezk, pl. a molkoncentráció, a rácstípus és rács-

szimmetria síb. is befolyásolja.

A Ferszman-féle f/C-érték hatalmas eszköz annak megállapítására, hogy

valamely elem az adott körülmények közt milyen ásvány alakjában kristályosod-

hat ki.

Ha azonban az egyes elemek geokémiai körforgalmát, ionfajtáinak változását

vizsgáljuk a hmérsék függvényében, úgy egészen meglep, az FK-tétellel látszó-

lag egyenesen szembenálló eredményre jutunk. Az F/C-tételbl ugyanis az követ-

kezik, hogy nagyobb hmérséken a nagyobb EK-érték, tehát a kisebb ionrádiuszú

ásvány kristályosodik. Amikor azonban ugyanannak az elemnek a viselkedését

vizsgáltuk a hmérsék függvényében, éppen ellenkezleg azt találtuk, hogy

a nagyobb hmérséken a kérdéses elem nagyobb rádiuszú, nagyobb elektronszámú

ionfajtája kristályosodik. Errl a 92 elem körforga mának rendszeres vizsgálatá-

ból nyert tételrl rövidesen külön eladásban számolunk be. Itt csak annyit

említünk, hogy az ellentét a két tétel közt látszólagos és az £A'-tetel érvényességi

körének helytelen kitágításán alapul.
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E néhány tétel némi képet adhat azokról az általános érvény szabályszer-

ségekrl, amelyeket a geokémiai kutatás az utóbbi években kimutatott. Az álta-

lános érvény geokémiai tételek nagymértékben segítik az egyes magmás töme-

gek, valamint az üledékes medencék e'.emháziartásának rendszeres megismerését

is. Éneikül még az egyszeri batolit-benvomulás elemháztartásának kiderítése is sok

tekintetben sötétben tapogatózás maradna.

A magyar geológusok eltt álló feladatokat geokémia ilag így foglamazhatjuk:

minél teljesebben felderíteni intruzív és eífuzív tömegeink és a velük kapcsolatos

primér ércképzdések, valamint idsebb és frissebb üledékgyjt medencéinek hatal-

mas rétegsorainak és nyilván sokféle különleges elemdúsulásainak elemháztartását.

Ebben közvetve vagy közvetlenül minden kutató geológus, kezdve a krisztállografus-

mineralogustól. az ásványkémikuson és petrográfuson, térképez geológuson át

a tektonikusig, szíraügráfusig, paleontológusig szükségképpen részt vesz. Ezért

talán nem volt hiábavaló, ha felhívtuk a figyelmet a geokémiának néhány, ma
még nálunk nehezen hozzáférhet általános irányító tételére.

9. Ca^egK h :

IIpHHiíHnbi reoxHMHHecKoro MeTO«a iiohckoblix paoT

üo pe3y,ibTaTaM HOBenninx uccjie^OBaHiin nMeeTCH 3aK0H0jviepH0e pac-

npe^ejeHiie peAKiix oaesieHTOB e ce/nuAieHTapHtix nopo,a;ax. B oupe,a,e-

aeHHBix CAynaax oorameHne pe^Knx ajiesieHTOB HMeeT n npatcTHnecKoe 3Ha-

nemie. Hauojiee BaaeHBiMii b otom oraonieHnn cntiTaioTca Te iiopop,i>i, KOToptie

yace AOBiBaKrrca b ropHoií npoMBiimieHHocTH
;
Hanpiisiep yro.ib, ceAHMeHTap-

iiBie 5Keae3HBie h MapraHgeBBie pyABi, okcutbi. Ü3 otux nopo/i, bo3mo:jkho

cenapnpoBaTB uenHBie pcAKue aaeMeHTBi.

OóorameHne pe/iKiix oaejieHTOB onpe^eajieT hx iiouhbiíí noTeHumuiB.
Pa3BnTiieM Aiiarpaiua roa^uuiiiATa aBTop onpe^eaiia ooratgeHne pe^KHx aae-

MeHTOB (1. nepTeac) bo oKCHTax KaycTOÖaoauTax n 3Keae3HBix ocaAKax. B
KaycTonoaiiTax oorameHBi aaeMeHTBi c oabhiiimh iiohhbimii noTeHgnaaaMH
ho Kposie 3thx HMeeTcxi HfcoaBinaH MaKCHMa n b 30He neaKHx hohhbix
noxeHnuaaax. KaycToiioaiiTBi pe^KO OTaunaioTca b otom OTHomeHim ot

canponeanTOB ii BiTTaaiieanTOB.

B aBTop 3amiMaeTC.H imaaraniieM TC3«ea 4>epcMaHa uo

KpacTaaau3an;nu xHMnneeKnx coeAHHeHEÜ. üo <í>epciiaHy KpacTaaanaauna
ecrB b tgchom cooTHomeHHii c iiohbbimh noTeHguaaaMH.

HaicoHen; aBTop 3aHiiMaeTca c BAHrmneM TeMnepaTypBi na opasoBamie
-MiiHepaaoB.

Considérations géochimiques dans la recherche des matiéres premieres.

(Discours d’ouverture du président Elemér Szádeczky)

Selon les derniéres recherches concernant les oligo-élóments, les métaux lourds

Tares ne sont pás dispersés irréguliérement pár l’érosion, mais i!,s se concentrent

relativement dans certaines roches sédimentaires. Pár suite de l’exploitation plus

aisée des roches sédimentaires les concentrations peuvent acquérir une importance

pratique, notamment dans l’approvisionnement en métaux rares des pays riches

en roches sédimentaires,, comme la Hongrie. Au point de vue pratique, les

concentrations occurant dans les roches déjá exploitées pour un élément majeur



364

(les charbons et leurs cendres, resp. les minérais de fér et de manganése
sédimentaires. les bauxites) ont une imporlance spéciale. Pour celles-ci íme
explo tation en partant d’une quantité moindre, mérne de deux ordres de grandeur„

peut aussi étre prise en considération.

Les concentrations secondaires des éléments sont détermlnées, en premier

lieu, pár le rapport de la valenee et du rayon de l’ion: le potentiel ionique. En
développant le diagrammé du potentiel ionique de Goldschmidt (fig.l.), on peut

démontrer des concentrations d’éléments rares á cöté des principaux éléments

des roches saliféres, des bauxites, des minérais de fér sédimentaires et des

caustobio’.ithes.

Dans les charbons Ion trouve, á cóté des concentrations des éléments á trés

grand potentiel ionique, un second maximum de grandeur moindre, dans le

domaine des trés petits potentiels ioniques. Mais dans le groupe des charbons i!

y a une différence essentielle entre les caustobiolithes, les gyttjas et les

saprojiélites.

Selon le principe de Fersman, qui réunit de la fagon la plus générale les lo
:

s

de la cristallisation des composés chimiques, la cristallisation des corps se fait

dans l’ordre déclinant des valeurs EK- Ce principe énonce aussi que la

cristall'sation est en rapport direct avec la valenee des ions du corps chimique,

et en rapport inverse avec le rayon de l’ion.

Mais dans la formation des différents minéraux du mérne élément, á des

températures plus élevées, c’es l’é'.ément á plus grand rayon (á degré d’ionisation

moindre) qui se forme, en contradiction apparente avec le principe EK- C’est-á-

dire, la cristallisation des différents minéraux du mérne élément se fait en général

dans l’ordre des rayons diminuants progressivement. L’auteur s’occupera de ce

nouveau principe intéressant, qui est en rapport avec le potentiel oxydo-réducteur,.

dans un ouvrage spécial.
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ÉRTEKEZÉSEK

ADATOK A LATERITES MÁLLÁS KÉRDÉSÉHEZ"
VADÁSZ ÉLEMÉR

akadémikus

Vitális I. 1933-ban megjeleni egyik dolgozatában (1) a balatonvidéki

bazaltvulkánosság általa megállapított megismétld lávaömlésének kétségtelen

bizonyítékát írta le a Kabhegyrl. Megállapította, hogy a Kabhegyen egy fels, fia-

talabb és egy alsó, idsebb bazalttakaró van, amelyek között, mintegy 3 m vastag,

bazaltmállásból ered bazaltnyirok foglal helyet. A bazaltnyirok vegye’.em-

zése szerint 28% A/203-tartalommaI utal annak laterit-jellegére is. Ezt a kérdést

a magyarországi bauxitkutatások tekintetében vizsgáltuk és Vitális I. dolgo-

zatának megjelenése utáni föltárási adatok összesítése alapján érdemesnek tartjuk

errl az oldalról is megvilágítani.

A Kabhegy északnyugati részén, Csékut-Padrag határában azóta fölhagyott

kfejtben és azzal kapcsolatos fúrásokkal és kutatóaknákkal, a bazalttakarót több

he'yen teljesen átharántolták és megnyitották. Tömör bazalt, a nagy felületekhez

képest, csak nagyon kis részletekben, szabálytalan eloszlásban mutatkozott. Fels
részén egyenetlen táblás elválású. Legnagyobbrészt likacsos-sejtes-üreges,

keményebb, vagy kukoricaköves, lazább szövet kzet. A bazalt ezen a részen a

középs-eocén nummulinás mészkre, vagy márgás mészkre települt. Az egész

bazalttakaró-összlet vastagsága, a térszín szerint 11—60 m között változott.

A li kacsos-ü reges bazalt üregeiben és hézagaiban feltn, tömött, zsírfény,

vörös, kvelszer agyagtermék, els tekintetre is kolloidos mállási maradéknak

:nt. A fúrásokban, valamint a bazalt és az eocén határán összefügg rétegekben

mutatkozott, aprón morzsolódó, szögletes töréssel. A feltárások különböz helyein

J934 márciusában gyjtött minták Gedeon T. elemzése szerint az alábbi ösz-

szetételt mutatják:

ALÓ, SiO.,
'

Fe,0
3

TiO, CaO Mn0
2

ízZ. V.

1. Bazalt hézagaiból 1930-

bán gyjtött minta 28,14 45,90 10,16 2,10 1,24 0,20 11,96

2. F-föltárás, bazalt eocén

határán 16,10 57,68 13,05 0,65 4,50 0,0S 7,88

3 . U-feltárás 24,23 45,62 11,60 1,70 4,15 0,10 12,60

4 . U-feltárás északi bejárat 20,60 45,60 12,70 1.85 4,02 0,05 15,18

5. 18. sz. bevágás 12,08 57,72 13,50 2,00 4,50 0,06 10,14

6. 18. sz. feltárás salakos

bazalt repedéseibl 25,61 43,28 13,18 2,20 4,08 0,05 11,60

* Eladta a Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztálya 1951

április havában tartott földtani felolvasó ülésén.
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Az 1. sz. minta, Gedeon T. megállapítása szerint, agyagjellegii, vízben

könnyen szétázó, kolloid-oldatot ad. A többi minták pattogva repedeznek széjjel,

íe'.rázva gyorsan ülepednek, kolloid-oldatot nem adnak.

Az elfordulás módjáról 1934-ben készült földtani szelvényeink adnak képet.

Az 1. sz. szelvény Vitális I. rajzának kiegészítése, a megfelel földtani ada-

tokkal. 2. szelvény a bazalttakarónak az eocén-összlethez való viszonyát szemlél-

teti két vörös nyirokréteggel. A 3. sz. rajz az egykori F-feltárásban a bazaltnak az

cocénra települését és a vörös nyirok elrendezdésének vázlatát adja.

A fúrásokkal átharántolt kzetanyagok közelebbi betekintést adnak a bazalt

mállási állapotára is. E célból az eocénig hatolt III., V. és IX. sz. fúrások kzet-

jnintáinak rétegszelvényét közöljük:

III. sz. fúrás.
*

0— 2,50 m Humusz és lösz

— 3,30 m Likacsos, puhább baza t

— 4,30 m Keményebb, likacsos bazalt

— 6,00 m Tömör bazalt

— 6,30 m Bazalt vörös agyagrészekkel

— 10,50 rn Kemény kukoricaköves bazalt

— 13,00 m Morzsolódó bazalt vörös agyagrészekkel
— 16,60 m Likacsos bazalt

25,00 m Likacsos, lágyabb-keményebb bazalt

—26,80 in Kemény bazalt

—40,30 m Vörös agyag
—41,20 m Sárgásvörös agyag
—45,50 m Szürkéssárga (?) agyag kukoricaköves bazalttal

—51,50 m Sötétvörös agyag bazalítörmelékkei
—56,78 m Vörös agyag
— 56.93 m Nummulinás mészk

V. sz. fúrás.

Ö— 1,20 m Agyagos humusz
— 4,20 m Vörös agyag, salakos bazalttal

— 9,50 m Puha, kukoricaköves bazalt

— 11,00 m Vörös agyag salakos bazalttal

— 17,90 m Fehér nummulinás mészk

IX. sz. fúrás.

0— 2,00 m Ktörmelékes humuszos agyag
— 4,00 m Lágy kukoricaköves bazalt

— 11,30 in Keményebb és lágyabb kukoricaköves likacsos bazalt

— 11,80 m Likacsos bazalt vörös agyagkitöltéssel

—21,40 m Szürkésvörös, vörösessárgás és vörös agyag
—21,50 m Nummulinás mészk

Mindezek jól igazolják Vitális I.-nak a bazadtlávafolyás megismétldésére

.vonatkozó megállapítását. Gedeon T. elemzési adatai szerint kétségtelen, hogy

mind a bazall-eocénhatáron, mind pedig a bazaltömlés közötti vörös nyirok, mállási

termékül tekinthet sziallit. Az 1. sz. mintában a kovasav 25,74 %-a kvarcalakban
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24 Földtani Közlöny 10—12. sz.

ábra
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van jelen s ezenkívül 0,031 CV2O3, 0,013% V205 , 0,30% P205-tartalmat is meg-
állapított. A bazalt mállásának szialliíos kezdeti íokia kitnik a gánti kovasavns
bauxitmintákkal való összehasonlításból, amely Gedeon T. elemzése szerint a

következ módon alakul:

Al2Ó;i
Fe,0

3
TiOj I22

,
v. SiO s Kvarc Mn

203 Cr203 V205 P.O, CaO

Gánt-Meleges 39,11 4,55 0,90 14,48 40,36 7,10 0,01 0,036 0,045 — —
Gánt-Harasztos 45,68 9,70 1,70 13,64 28,48 0,78 0,04 0,033 0,019 — —
Csékut 1. sz. 28,14 10,16 2,10 11,96 45,90 25,74 0,20 0,031 0,013 0,30 1,24

Ebbl kitnik, hogy a csékuti bazaltmál'ádék kvarctartalma és mangántartalma
nagyobb, Cr203-tartalma feltnen egyez, l/20 5-tartalma azonban lényegesen

kisebb, mint a gánti kovasavas bauxité.

A bazalt -sziallit ásványos összetételét Székyné Fux V. vizsgálta. Mikrosz-

kópos alkatrészek közül csak mikroszkópos limonit-szemcséket és vastartalmú

montmorillonit- és beidellit-agyagásványokat ismert föl benne. Röntgenspektrográ-

fiai vizsgálattal Neme ez E. semmi hidrargillitet nem talált. Ezt alátámasztja

bizonyos mértékben a viszonylag kicsiny izzítási veszteség is. Földvári Ala-

dárné termikus vizsgálattal megáliKpította, hogy sem alurníniumhidroxidos

ásvány, sem kaolin nincs benne, csak tiszta agyagásványból., montmorillonitból

és beidellitbóT áll.

Kétségtelen, hogy a kabhegyi vörös agyag a bazalt máliadéka. Ezt bizonyítja

a bazalt üregeibe, likacsaiba betelepült és repedéseit kitölt agyag, ami kizárja a

délebbi magasabban lev' dolomittérszínt borító bauxit mállásából való .származás-

lehetségét. Ennek ellene szól a nagy kovasavtartalom is, amit a vogelsbergi ailit

elm állásából származó vörös agyagban nem találunk. A bazaltömléseket elválasztó

vörös agyag, nyivánvalóan a kitörések közötti idtartam alatt keletkezett mállási

termék. A bazalt alján az eocén-határon lev nagyobb vastagságban mutatkozó

vörös agyag fölhalmozódás, korábbi bazaltömlés teljes elmúlásából származ-

hatok, amely az eocén térszin szétterült késbbi bazaltömlés védtakarója alatt

megmaradt. Fennáll tehát a lehetsége annak, hogy nemcsak egy idsebb és egy

fiatalabb bazaltömléssel számolhatunk, hanem több egymásfakövetkez lávaárrai

is, amelyek különböz idtartamokban követték egymást. A lávafolyások kihlése

és megmerevedési módja, valamint az idtartamok mérete szerint, a bazalt más-

más szöveti szerkezetvé vált, .a salakos-likacsos-kukoricaköves és mállási anyag-

részektl a teljes elmállásig terjed fokozatokkal.

Fölvetdik még az a kérdés, hogy ez a bazaltmálladék valóban laterites jel-

leg mállásnak minsíthet-e. Vendel M. helyesen minsíti vörös „nyiroknak",

de a -laterites mállást, a pliocén közepetáján, szerinte még lehetséges szubtrópusi

éghajlat alatt, lehetségesnek tartja. A földtani anyagvizsgálattal nyilvánvalóan

megállapítható a málladék bazalt-származása, mert a likacsos-sejtes mállott bazalt

vörös agyaggal kitöltött részei bizonyítják az átmenetet is. A vegyi összetétel,

magában véve erre nézve dönt érvként nem fogadható el, mégha laterit-anyaggal

st kovasavas bauxittal hasonlóságokat vagy egyez jellegeket mutat is. Az ásvány-

tani összetétel és a röntgen-, valamint termikus-spektrográfia-i vizsgálat közelebb

visz a kérdés tisztázásához. Ezeket kívánjuk még összehasonlító földtani alapon

kiegészíteni.

Eltekintve a karbonbeli degradált lateritféléktl, Európában krétabeli típusos-

lateritképzdést ismerünk Csehszlovákiában (Rychnov), eocénbelit Írországban,

fels-miocénbelit Németországban. Az utóbbiak ' bazaltlateritek, Írországban eocén-

beli két bazalttakaró között, Vogelsbergben fels-miocénbeli (szarmata) bazalt-

kitörés után, a pliocén alján. Az utóbbinak H a r r a.s sow i t z-ti részletesen ismer-
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tetett viszonyai leginkább alkalmasak a kabhegyivel való összehasonlításra. Meg
kell jegyeznünk, hogy a kabhegyi szelvényekben, a bazaltlikacsok agyagkitöltéses

átmeneti bazaltanyagon kívül, seholsem volt észlelhet további mállási tagozódás,

mint amilyen az írországi vagy vogelsbergi szelvényekben észlelhet. Az eocén-

határon lev vastagabb vörös agyagréteg is egynem. Sem pizolitos, sem allit-

zárványos részek nincsenek benne.

A vogelsbergi sziallittal való összehasonlításból kitnik, hogy közel azonos

.SiéVtartalom mellett, a kabhegyi sziallit a vogelsbergi A/203-tartalomnak csak

kétharmadát mutatja. A kabhegyi bazalt mállásban sem a vasföldúsu’ás, még
kevésbbé a timföld-dúsulás nem éri el a laterites- mállás mértékét és jellegét.

„Baza!tvask“-képzdésnek semmi nyoma sincs; vastaianodási nyomok sem lát-

hatók. A bazaltvaskéreg Harrassowitz szerint a laterites málladékból idn-

ként kiszáradó erds-mocsaras völgyekben humuszsavas behatásra keletkezik.

A kabhegyi sziallit a tagolatlan eocén-tetn helybenrnaradt málladék, áthalmozó-

dás és mindennem szállítás nélkül. Ez a helybenrnaradt település már magá-
ban véve megadja az allitképzdés hiányának egyik okát is. A laterites mállási

folyamat els szakasza mindenütt a sziallitképzdés. Az allitosodás, a sziallit

elszállításával járó, további, vasdúsulással és kovasavtalanítással végbemen
folyamat. Sem a trópusi lateritszelvényekben, sem a vogelsbergi elfordulásokban,

az allit (bauxit) seholsem érintkezik közvetlenül a friss, kiindulási kzettel, a

bazalttal. Harrassowitz szerint a vogelsbergi primér " lateritszelvény, vörös

agyag fedréteggel, a következ sorrendet adja:

A kabhegyi bazaltmállás a „laterites*
1 mállásnak mindezekbl a jellegzetes-

ségeibl csak a sziallitot szolgáltatja. Nem „laterites" mállás tehát, hanem az

eruptív kzetek mérsékeltövi mállásából mindenütt keletkez agyag, amelyet

S z a b ó J. nyomán, találóan vörös nyiroknak nevezhetünk) Laterites mállás tudva-

lévén csak trópusi (szubtrópusi) meleg, váltakozóan száraz és nedves éghajlatú

és nem különleges körülmények közötti agyagos mállással, melynek terméke, a

vörös nyirok, a bazalt eredeti alkatrészeinek legnagyobb részét, többek között még
részeken történik. A fels-pannóniai-emelet végére es kabhegyi bazaltkitörés ide-

jében, itt már a maival lényegileg azonos éghajlattal kell -számolnunk, egyszer
a P

2
0- tartalmat is megtartotta.

Vitális I. utal az erupció szünetének a mállásra vezet hosszú idtarta-

mára. Bár a fels-pannóniai emeletben lezajlott vulkáni tevékenység földtanilag

nem jelent viszonylag nagy idtartamot, mégis bármilyen számértéket véve alapul,

a mállási folyamatra elegend id állt rendelkezésre. Mindamellett meg kell álla-

pítanunk azt is, hogy ez a vörös nyirok nem nevezhet lateritnak ugyan, mégis

különleges mállási termék, amelynek keletkezése fokozott mállási folyamatok ered-

ménye. A mállási folyamat fokozottságának okát pedig csak éghajlati, illetve idö-

járásbeli különbségekre vezethetjük vissza. A kabhegyi Vörös nyirok kevesebb

AGOrtartalma szubtrópus-jelleg szárazabb éghajlatra utal, ami Glinka sze-

rint a típusos lateríttl megkülönböztethetvé teszi.

Figyelmet érdemel, hogy Glinka a kabhegyi vörös nyirokkal közel azonos

földrajzi szélességben lev romániai Bikszádról (45°50‘) andezitbl származó har-

madidszaki vörös mállási terméket írt le, amit a Fekete-tenger keleti partvidékén.

Feltalaj

Földsulási öv

(átalakulás)

Mállási öv

Üde kzet-öv

Vörös agyag (vörös föld)

Vaskéreg

Allit

Sziallit

Bazalt

24*
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Batum melletti Csokva, ugyancsak andezitbl származó vörös talajával azono-
sított. A bikszádi andezit-mállási anyag 47,65% A/

2
0»-tartalmával valóban late-

rites mállási termék lehet, de ennek a bazaltnál jóval idsebb fels-miocénbeli

keletkezési idejében ott a szükséges szubtrópusi nedves éghajlat is megvolt.

Hasonló vörös agyagos mállást ismerünk a Mátra déli oldalán, Márkáz körül

az andezittufából. Fölötte durva kavics települ, amely a vörös agyagmálladék
földtani korát a pliocén végére rögzíti.

Sümeghy J. vizsgálatai szerint a szubtrópusi meleg a pliocénbán még a

mainál lényegesebben északabbra is nyomult. Ezt igazolják a „vörös föld“-képz-

dések nálunk. A kabhegyi vörös nyirok viszont azt igazolja, hogy a „vörösfö!d“-

képzdés nem valódi lateritesedés, mert csapadékban szegényebb viszonyok közölt

keletkezett.

Végül megemlíthetjük, hogy a Kabhegy déli elterében, Öcs körül, de a tapol-

cai medence többi bazalthegyeinek körzetében is, fels-pannóniai, vörös agyagos
üledékek vannak, amelyeknek anyaga ebbl a vörös bazaltnyirokból származhatik.

Ez a vörös nyirok azonban nem „laterites“ mállási termék s a magyarországi

bauxitképzdéssel semmiféle kapcsolatba nem hozható. További zavarok elkerülése

céljából a lateritet nem lehet talajnak minsíteni. Földtanilag még a kabhegyi

vörös nyirok sem talajképzdés.

B a a a c

:

/íaHHbie k Bonpocy jiaTepaTOBoro BbiseTpiiBaHiiH.

06pa30BaHne naiepiiTOB H3 ManviaTHqecKHx nopoA npn TpontmecKOM
h cyöTpommecKOM KJiHMaie cnmaeT reojiornqecKaH JiHTepaiypa no-iBore-

H63HCOM. no MHeHHK) aBTOpa 06pa30BaHlie JiaTepHTOB HBAH6TCH CeAMMeH-
TapHbiM ocaAHO oöpa30BaHHe.M. BbiBeTpenbie octatkh öa3a;ibTa KaöxeAA
(ropbi BaKOHb) 6biah onncaHHbi AaTepHTaMH, ho Ha ocHOBe xHMHMecKoro h

MHHepaAorHqecKoro cociaBa hx aoa>kho OTHecra k KpacHbiM rnnHaM. Bo
BpeMB oöpa30BaHMH KpacHbix tahh, Ha KOHLte nAHOueHa, hahmat 6ma hcb-

birOAeH AJ1H OÖpa3HHOBaHHH AaTepi-ITOB. TaKHM O0pa3OM aBTOp yCTaH03HA,
MTO KpaCHbie TAHHbl KaÖXegA He HMeíOr HHKaKHX CBA3b C 06pa30BaHH6M
CKCHTOBblX MeCT0p0>KA6HHH.

Contrfbutions á !a question de l’altération latéritique des roches

pár Elemér Vadász.

L’auteur dans són discours a attiré l’attention sur le fait que dans la

litérature on traite la question de Talíération latéritique des roches magmatiques,

se produisant sous un climat tropical ou sous-tropical, á saisons humides et séches

alternantes, comme une question pédofogique, tandis qu’elle n’est exclusivement

une question de formation de roche sédimentaire. Le produit d’altération basaltique

du Kabhegy, qu’on a décrit comme uns latérite, est selon sa constitution chimique

et ses caractéres minéralogiques, íme argile rouge, et au temps de sa formation

á la fin du Pliocéne, le climat n’était pás favorable á la formation de la latérite.

Pár conséquent il ne peut y avoir aueun rapport entre l’argile rouge du Kabhegy

et la formation de la bauxite.
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AZ IZOSZTÁZIA KÉRDÉSÉHEZ

EGYED LÁSZLÓ

Elméleti meggondolásokból az következik, hogy forgó folyadékszerü tömegek
a jsaját nehézségi erterükben csak akkor lehetnek mechanikailag egyensúlyban, ha

a forgás a tömeg egyik ftehetetlenségi tengelye körül történik és a tömeg bármely

pontjában fennáll a

dp = o d V
összefüggés. Az összefüggésben p jelenti a nyomás, V a nehézségi er jóotenciál-

jának, aedig a srség-függvény értékét. Az összefüggésbl az következik, hogy
forgó egyensúlyi alakzat felszíne nívófelület s a belsejében lév bármely nívófelü-

leten a nyomás és a srség értéke állandó.

A Föld primitív állapotát fo'yadékszernek kell feltételeznünk. Erre utalnak

egyebeken kívül a Föld korára vonatkozó vizsgálatok eredményei (1). A Föld primi-

tív felszíne tehát nívófelület kellett legyen. A Föld felszíne ma eléggé tagolt, mégis

magán viseli egykori állapotának a nyomait. A földrengések azt mutatják, hogy

a Föld belseje a földkéregtl eltekintve koncentrikus övékbl áll, .st még ezek

ellipticitása is kimutatható (2). De a felszínen szárazulatokra és világtengerekre

tagolódó kéreg is magán viseli az egykori folyadékszer tömeg tulajdonságait:

A Föld kontinentális kéregrészei úszó testként merülnek
bele az alattuk lév nagyobb srség magmába és a fel-
színen, vagy a magmában végbemen változásokra az úszó
testek törvényei szerint reagálnak. Ezt a jelenséget nevezzük

izosztáziának.
Az egyensúlyi feltételekbl látható, hogy folyadékszeren viselked, homogén

övékbl álló Föld esetén a Föld alakja és a nehézségi er szoros összefüggésben

van egymással. A magmába bemerül- kontinentális tömegek és ezeken belül a

magas-hegységek megzavarják a homogén övékbl álló egyensúlyi alakzatra vonat-

kozó nehézségi er eloszlását. Ez pedig a Föld egész alakjára kihat. Ha ismeretes

a homogenitást megzavaró kéregrészek vastagsága, szerkezete és srségi viszo-

nyai, akkor a nehézségi erben beálló változást, valamint az ennek következtében

létrejöv geoid-deformációt kiszámíthatjuk.

A földkéreg szerkezeti viszonyainak ismerete mellett a tényleges nehézségi

er eloszlásból visszaszámíthatjuk a homogén övékbl álló Földre vonatkozó

nehézségi er értékeket.

Azt az eljárást, amelynek segítségévei a nehézségi ermérés adatait az izo-

sztatikus egyensúly fennállásának feltételezésével egy homogén övékbl álló Földre

számíthatjuk át, izo sztatikus redukciónak nevezzük.

Amennyiben a kéreg adatait nem ismerjük, vagy nem ismerjük eléggé .az

izosztatikus redukció elvégzéséhez, ' meg kell állapodnunk abban a modellben.
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amellyel a kéreg felépítését megközelíteni próbáljuk. Az ilyen modell precizírozása

a következ két elv alapján történik:

1. Az izosztázia jelensége fennáll;

2. a modell méretei akkor megfelelek, ha a nehézségi er értékei izosztati-

kusan e modell .szerint redukálva a legkisebb négyzetes eltérést mutatják

a homogén övékbl felépített Föld elméleti nehézségi er értékeitl.

Hogy a homogén övékbl álló Földre való redukciót, elvégezzük, a második
feltételre sincs szükségünk akkor, ha észlelési állomásaink környezetei — függet-

lenül a magasságtól — az észlelés helyével közel egyszintek. Az izosztázia felté-

telezése esetén a nyomás értékének a kompenzációs felületen állandónak kelt len-

nie. Legyenek az egyik észlelési hely alatt az egyes rétegek vastagságai rendre:

hí, h2 ...h.,, srségei ffi, ff
2
,

-

• Egy másik észlelési hely alatt pedig Hlt H2 ,

míg a srségek ?i, ? 2 » qu ,
akkor a nyomásokra jó közelítéssel fennáll

a következ egyenlség:

Íhi°i = ÍHk ok

i . í

Az észlelt nehézségi er értéke, koncentrikus homogén övék esetén olyan,

mintha a Föld egész tömege a középpontjában volna srítve. A most feltételezett

esetben tehát az észlelt nehézségi er egyrészt a kompenzációs öv alatti homogén
övék vonzásából, másrészt pedig a kompenzációs szint feletti rétegek vonzásából

áll, mely utóbbiak értéke, ha elég nagy az egyszint terület az észleléshely körül,

és a rétegek vastagsága is ennek megfelelen állandó, akkor jó közelítéssel az

egyik esetben 2 7 míg a másik esetben 2 nf. 2H° lesz. Ezek az értékek az

elbbi egyenlség alapján maguk is egyenlk lesznek. Ez az eredmény pedig az',

mondja ki, hogy az észlelési értékek a két észlelési helyen csak a Faye-féle

hatásból származó értékkel különbözhetnek. A Faye-féle redukció tehát a leg-

kevesebb feltételezést kívánó és egyúttal legtökéletesebb redukció ott, ahol a terü-

letet különböz magasságú sík részekkel közelíthetjük meg. A F a y e-redukció

ezek szerint nem azt jelenti, hogy a tömegeket a felszínre préseltük össze, hanem
azt, hogy a kéreg szerkezetét a tenger szintjéval összees kéreg szerkezetével vet-

tük mindenütt azonosnak.

A fenti meggondolásból az is következik, hogy a földkéreg szerkezetére izo-

sztatikus-gravitációs úton csak ott lehet következtetni, ahol, a topográfia szint-

különbségeket mutat, tehát leginkább a hegységek és .síkságok határán és hegy-

ségekben.

Persze kérdés, hogy a kéreg vastagságához képest milyen körzetben közelít-

het meg a Ji vastagságú és a srség réteg gravitációs hatása a 2 n f- h

formulával pl. legalább 5%-os pontosságig. Legyen a megfelel körzet sugara r,

akkor egy r sugarú és h magasságú henger tengelyében a henger vonzása:

S(j = 2 fo — "j/ h2 + r2

)
a

Ha a megközelítés legalább 5%-os, akkor

0 , 05/7 > 4
*-— 2r

ahonnan ^
r > 10 h

Tehát ha egyréteg, 30 km körüli gránitszer tömeggel közelítjük meg a

kérget, akkor a sg = képlet 5%-os pontossággal csak 300 km-.es sík területen

érvényes.



Az A i r y—H e i s k a n e n-féle modellben a kéreg 2.67 srség gránitszer
tömeg, amely közvetlenül a 3,27 srség magmába van beágyazva.

Ez a modell és a segítségével kapott eredmények csak közelítések, mert nincs
figyelembe véve, hogy

ci) a kérget helyenkint több kilométer vastag üledék borítja, amelynek a sr-
sége kisebb 2,67-nél.

b) A kéreg maga is különböz rétegekre tagolódik.

c) A kéreg többé-kevésbbé a szilárd testek törvényei szerint viselkedik.

A nehézségi ermérések adatainak e modell alapján végzett izosztatikus

redukciói a földkéreg normál-kéregvastagságára 30 km-t adtak.

Az 1947-ben a helgolandi robbantással kapcsolatban végzett szeizmikus meg-
figyelések közelítleg ugyanezt a kéregvastagságot szolgáltatták. A megfigyelése-

ket megersítették a haslachi robbantással kapcsolatos megfigyelések is. Ez a

lény is arra utal, hogy helyes volt az izosztázia elvének az alkalmazása.

A földkéreg szerkezetének ez a két, eddig legpontosabb szeizmikus megfigyelé-

-ekbl ered adata és a velük kapcsolatban 'végzett vizsgálatok (3, 4), kétségtelenné

tették, hogy az. üledékek alatti kéreg két részre • tagolódik: egy gránitszer övre

és egy gabbró-szer övre. Ugyancsak megersítést nyert, hogy a kéreg alatt lév
magma anyaga peridotit-szer anyagnak tekinthet. (Ezeknek az övéknek meg-
felel kzetek srségei (5): gránit: 2,67, gabbró: 2,98, peridotit: 3,23).

Hogy a közvetlen megfigyelésbl adódó kéregvastagság mégis elég jól egye-

zett a tisztán gravitációs-izosztatikus úton nyert értékkel, annak magyarázata ott

keresend, hogy az izosztatikus egyensúlyból származó hatás ott jelentkezik

gravitációsan elssorban, ahol komoly szintkülönbségek vannak, tehát a síkterüle-

tek és hegységek határán. Az észlelési helyek részben üledékekkel borított terü-

letre, részben a hegyvidékre kerülnek. így a hegységeknek sokkal mélyebbre benyo-

muló nagyobb srség gabbró-gyökereinek gravitációs hatását a .síkságon lév
kisebb srség üledékek gravitációs hatása az izosztatikus redukció középérték-

képzésében többé-kevésbbé kiegyenlíti.

Ha a földkéregnek az izosztatikus módszerrel való vizsgálatát tovább akarjuk

firtomítani, akkor az Airy—

H

e i s k a n e n-féle! modellt 1 jobb közelítéssel kell

helyettesítenünk. Az Airy—

H

e i s k a n e n-féle modell alapján történt izosztatikus

redukciók tapasztalatai alapján további finomításnak csak akkor van értelme, ha

az új modell figyelembe veszi a) az üledékviszonyokat, b) a tulajdonképpeni kéreg

ketts tagozottságát.

Az Airy—

H

e i s k a n e n-modell az üledékes rétegeket is 2,67 sriüség'.

kéregrésznek vette. Az új modellben ennek figyelembevétele csak úgy történhet

meg, ha ismerjük az üledékek vastagságát és az üledékbeni átlagos srségelosz-

ást. Az ezzel kapcsolatos redukció, az ú. n. f ö 1 d t a n i redukció nem kívánja

meg az üledékvastagságok túlságosan pontos ismeretét. Az ,,izoszediment“-térkép

elég ha tizedrész részletesség a terület topografikus korrekciójának elvégzéséhez

szükséges térképhez képest. Tehát ha a topografikus korrekció százezres méret
térképnek megfelel részletesség térképet kíván, akkor a földtani korrekció szá-

mára elegend az egymilliós térképnek megfelel részletesség izoszediment tér-

kép. Az ok egyszer: a topográfia -srsége 2—2,6-ig terjed, míg a földtani kor-

rekciónál a srségkülönbségek 0,1 és 0,5 között vannak. Átlagban tehát ugyan-

akkora kiterjedés tömegnél kb. tizedakkora hatással van dolgunk.

Az új modellnél elegend, ha a srségváltozást a homok-agyag üledékek

átlagsrség változásával vesszük egyenlnek. A mészkövek, különösen az alap-
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A nyomás értéke a leggyakoribb szárazulatok felszínétl (100 m. t. f. sz.) számított 50 km-es
mélységben lév szintfelületen. *)

1.) Kontinetális területek

Üledék-
|

Gránit Gabbró Peridotit Össznyo-
A közép-

tl való

°/0-os el-

térés

Terület réteg réteg réteg réteg más Megjegyzés
(2.5) (2.67) (2.98) (3.23) kg/cm2

Helgoland 6
_
o 16 23

Mestersége

robbantás(Reich) 1500 1335 4768 7429 15032 0.62 %
Haslach 21.5 7 22 A terület átlag-

(Reich) - 5740 2086 7106 14932 0.10 % magasságát 600 in-

nék vettük. Mest.
• robbantás

Balkán

(Jeffreys) _ 12

3204
25

7450
13

4199 14853 0.58 %
Mohorovicic anyagá-

j

oak feldolg. Kulpa-
völgyi földrengés

Észak-

Európa 10 20 20 Jersey és Heifordshire

(Jeffreys) — 2670 5960 6460 15090 1.00 % földrengésbl

Észak-
Északi-tengeri

földi.-bi
Európa
(Lee)

1

250
14

3738
15

4470
20

6460 14918 0.15 %
Balkán

(Jeffreys

1937)
’ — 17

4539

9

2682
24

7752 14973 0.22 %
A balkáni anyag új

feldolgozása

Közép- és A 6.
r6 km sec. és

É.-Kali- 7.15 km sec. sebes-

fornia ségü réteget egy-

(Byerly)
scgesen gabbrónak

vettük.

és 1 12 18 19

Wilson) 250 3204 5364 6137 14955 0.10%

Közép- és

Délkali-

fornia 9 22 19
(Byerly) — 2403 6556 6137 15096 105 %
Délkali- 14 17 19

A 6.05 km sec. és

6.83 km
(
sec sebes-

fornia

(Guten-

berg)

3738 5066 6137 14941 0.01 °/0
ség réteget gabb-
rónak, 7 b* cs 7.°4

km/sec. sebesség
réteget peridotitnek

vettük.

New Eng- 16 20 14
land (Leet) — 4272 5960 4522 14754 1.24%

Missouri 16 13 21
(Robertson) — 4272 3874 6783 14929 0.07 »/„

Balkán 1 12 25 12
(Lee) 250 3204 7450 3876

**
14780 1.07 %

hegységhez csatlakozó tömött mészkövek, srségük alapján izosztatikus szempont
ból már a gránitövhöz kapcsolhatók.

Az új modellben a kéreg ketts tagozottságának figyelembevétele jelenti a

finomítás másik részét. Ehhez azonban az szükséges, hogy tudjuk, milyen a két

* Az adatoknál a fels sor kmekben, az alsó sor kg/cm 2-ben ér'.end.
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2.) Óceáni területek

Terület
Víz-

réteg
Üledékré-

teg

(2.5)

Gránitré-

teg

(2.67)

Gabbróré-

teg

(2.98) Peridotit

réteg

(3.23)

Össznyo-
más
kg/cm2

A közép-

tl való

%-os el-

térés

Mrg egyzés

Atlanti Óceán 5.13 1.37 43.4 Mesterséges

(Ewing) 528 342 14018 14888 0.35 °/0
szeizmikus felvétel

Átlagoceán 4.7 1.5 43.7

484 375 14115 14974 0.23 % A legnagyobb gyako-

riságú óceáni mélység-

re számítva '1,5 km-es
átlag üledék vastag-

ságot tételezve fel
•

3.) Lat ilis területek

Üjzéland J 0.7 0.3 16.5 32.5

175 80 4917 10498 15670 4.87%
Tangó fsz

(Hodgson) —
.

-

—

— 16 34 5.41%
4768 10982 15750

Japán 20 30
(Matusawa) — — 5340 8940 . 14280 3.58%

réteg vastagságának egymáshoz való viszonya és a gyökérképzésben melyik

milyen mértékben vesz részt. A helgolandi és a haslachi adatok azonban azt mutat-

ják, hogy a kétféle réteg egymáshoz való viszonya egészen különböz lehet.

A helgolandi adatok szerint a kéreg gránit öve negyed olyan vastag Északnémet-

ország területén, mint a gabbró-öv. A haslachi mérések tanúsága szerint pedig

a délnémetországi területen a gránitréteg több, mint kétszer vastagabb a gabbró-

övnél. Ez a lényeges eltérés kételyeket támaszthat bennünk, hogy az izosztázia

egyformán érvényesül-e a két területen. Számítsuk ki éppen ezért a nyomás érté-

két egy 50 km mélység nívófelületre, feltételezve, hogy az üledékek srsége
2,5, a gránit-réteg srsége 2,67, a gabbró-rétég srsége 2,98, a peridotit- magma
srsége 3,23. A számítás eredményeként 15.032 kg/cm- nyomást kapunk az

Északnémet területre és 14.932 kg/cm 2
,
nyomást a Délnémet területre. Ezt a két

értéket igen jó egyezésnek kell minsíteni (0,7%-os .eltérés). Nagyon érdekes ezt

az adatot összehasonlítani az Atlanti óceán egyik területe alatti 50 km-beli nyo-

más értékével, amely 14.888 kg/cm 2-nek adódik, ha felhasználjuk É w i n g-nek

az elz két adattal megegyez megbízhatóságú mérési adatait, amely szerint az

Atlanti-óceán általuk vizsgálat alá vett területén az 5,13 km-es tengermélység

alatt és mintegy 1,37 km-es üledékzóna alatt mindjárt a peridotit magma anyaga

következik. Az -eltérés itt is lényegesen belül marad a mérési pontosságon.

De teljesség kedvéért közöljük a közeli rengések adatai alapján számított

50 km-es nyomásértékeket különböz kontinentális területekre, valamint a leg-

gyakoribb óceán mélységre, 1,5 km-es leggyakoribb üledékvastagságot tételezve

fel az óceánok alatt.

A táblázat nem veszi figyelembe a vertikálisok konvergenciáját. A precízebb

nyomásmeghatározást feleslegesnek tartottuk, miután a természetes rengésekbl

származó adatok mérési pontossága amúgysem túlságosan nagy. A helgolandi,



haslachi és az Atlanti óceánon végzett szeizmikus megfigyelési adatokból a verti-

kálisok konvergenciájának figyelembevételével számított nyomás értéke az elbbi

szintre:

Helgoland 15.143 kg/cm 2

Haslach 15.043 kg/cm 2

Atlanti-óceán ' 15.000 kg/cm 2

Ezen értékek közötti százalékos eltérés lényegileg megegyezik a táblázatban

szerepl adatok százalékos eltérésével. Ha pedig a számításoknál a srségeket

1,03, 2,4, 2,7, 3,0, ill. 3,3-nak vesszük, amely feltevések a földtani meggondolások

alapján is indokoltnak mondhatók, akkor a három adat csaknem tökéletesen meg-

egyezik:

Helgoland 15.200 kg/cm 2

Haslach 15.276 kg/cm 2

Atlanti-óceán 15.287 kg/cm 2

A nyomásszámolásnál figyelembe vehettük volna még a nehézségi ernek
függlegesben való változását is. A nehézségi ernek a változása a kéreg aljáig

alig tesz ki három ezreléket, míg az ennek folytán beálló nyomásértékek viszony-

lagos eltérése még legalább egy nagyságrenddel kisebb. Számításbavétele tehát

nem indokolt.

Ezek az adatok a szeizmikus vizsgálatok oldaláról igazolják azt, hogy

elhanyagolhatóan kis labilis területektl eltekintve, a földkéreg csaknem tökéletes

izosztatikus egyensúlyban van, tehát az izosztázia törvénye mindenütt érvényesül.

Beszélnünk kell még arról, hogy mennyiben kell az izosztatikus redukció

finomításánál a kéreg szilárdságából származó következményeket figyelembe ven-

nünk. Erre a kérdésre nem akarok jelenleg részletesen kitérni, hiszen ismeretesek

regionális kompenzációt alkalmazó redukciós eljárások is. Itt csak azt akarom

megjegyezni, hogy a regionalitás-lokalitás kérdése tk. az idnek a függvénye. Ha
az egyensúlyt nagyvonalakban figyeljük meg, akkor azt regionálisnak találjuk

(pl. Kárpátmedence, vagy a Skandináv-félsziget) . A finomabb analízis azonban

azt mutatja, hogy megvan ezen belül a lokális egyensúlyra való törekvés is, csak

ez sokkal kisebb mérv és rendesen a regionálisra telepszik rá. Bizonyíték erre az,

hogy az üledékkel borított mélystruktúrák a felszínen legtöbbször vízválasztó jel-

leggel bírnak; aminek a magyarázata a következ: a területnek üledékkel való fel-

tltdése gyorsabban megy végbe, mint az egyensúlyra való beállás. Éppen ezért

a teknkben lév üledékvastagság és a kéregbl származó nyomás a referencia-

szintre nagyobb, mint a gerinc területén. Ennek következteben pedig az eltemeieti

hegység a mellette lév teknhöz képest emelked tendenciát mutat, ami a folyó-

vizek menetét aztán a felszínen determinálja.

Ebbl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a finomítás mértékét nem rontja,

ha az új modellben is a kompenzációt lokálisnak tételezzük fel.

Az új izosztatikus modell tehát figyelembe fogja venni:

!. a geológiai korrekciót,

2. a kéreg kétrétegségét.

A modell méreteit a következkkel precizírozzuk:

I. az óceánok vizének srségét 1,03-nak

a gránitréteg srségét 2,70-nek

a gabbróréteg srségét 3,00-nak

a peridotit-magma srségét 3,30-nak vesszük.



II. Föltesszük, hogy a izosztázia jelensége fennáll.

III. A gránit- és gabbroréteg vastagságáról feltesszük, hogy egy területen:

belül köztük lineáris összefüggés áll fenn:

h 2 = a -j- hí

IV. A homogén övékbl felépített föld szerkezetét a peridotit-magma fölött

1,8 km vastagságú üledékrétegbl és 4,7 km vastagságú vízrétegbl állónak

vesszük és a kompenzációs felületen ennek megfelel nyomással számolunk.

Y. A modell méretei akkor megfelelek, ha a nehézségi er észlelt értékei izo-

sztiatikusan a modell szerint redukálva a legkisebb négyzetes eltérést mutatják

a homogén övékbl felépített föld elméleti nehézségi er értékeitl.

A geológiai korrekció elvégzéséhez szükségünk van elször is az izoszedimení

térképekre. Elvileg ennek a feladatnak a megoldására rendelkezésünkre állanak a

mesterséges szeizmikus hullámok. Segítségükkel meg lehet határozni az üledék-

vastagságokat, azonban gyakorlati’ ag ez az út kevésbbé járható, mivel a mérések

kivitele rendkívül hosszadalmas és nagy személyzetet igényel. A gyakorlati szem-

pontból végzett szeizmikus mérések pedig rendesen az antiklinálisok fölé kerülnek,

nem pedig a'nagyobb vastagságú üledék-sorok fölé. A tellur-áramok módszere (7)

azonban lehetvé teszi . elegend pontosságú üledékvastaság-térképek elkészíté-

sét, ha kötni tudjuk helyenként ismert üledékvastagságú pontokkal és a rétegek

átlagellenállásának változását valamennyire ismerjük. E mérési módszer függet-

len az izosztatikus viszonyoktól és a topográfia sem befolyásolja. A tellur-áramok-

kal végzett mérés személyzet, gyorsaság és költség szempontjából megközelíti a

graviméteres mérést. Miután ma az üledékkel borított területek legnagyobb része

gravitációsan már fel van mérve, észszer állomástelepítéssel nem okoz nehéz-

séget az izoszediment térképek gazdaságos elkészítése.

A geológiai redukció helyes kivitelezése azonban azt is megkívánja, hogy az:

üledékek srségének a mélységtl való függését is ismerjük. Erre Athy (8) nagy-

szabású vizsgálataiból az derült ki, hogy az agyag-üledékek srsége a mélységnek

exponenciális függvénye:

a = oF + (<?0— sf) (l—e
ks

)

ahol <s a z mélységben észlelt srség,
6f a felszínen észlelt srség,
<*o az üledékek határsrsége,
k egy állandó.

Ez az összefüggés természetesen nem vonatkozik meszküledékekre. Az utób-

biak azonban legtöbbször a kristályos kéreghez csatlakoznak, srségük nem^ tér

el lényegesen a kéreg fels részének srségétl és így izoszt a tikusan nem kü.ön-

böztethet meg tle. E részek azonban a tellur-áramokkal szemben is úgy vesel-

kednek, mint a siabkéreg, tehát ezeknek a korrekciók szempontjából a s:alhoz való

csatolása az eredményeket nem zavarja.

Az Athy-féle eredményekkel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy az

összefüggés numerikusán nem változik-e nagyon területenkint. A kérdés széleskör

vizsgálatára ezideig nem került sor, azonban a magyarországi ko.aj-kutatásokkal

kapcsolatban végzett térfogatsúly-vizsgálatok numerikusán is jól egyeztek az

A t h y-féle eredményekkel.

A geológiai hatás figyelembevétele mellett az új modell alkalmas lesz arra,

hogy a földkéreg szerkezetét izosztatikus gravitációs módszerekkel pontosabban-
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felkutassuk. Ha ugyanis a méretek precizírozására felállított V. pont alapján meg-

határozzuk a III. pontban definiált a és /? értékeket egy területre vonatkozólag,

akkor ezzel éppen a terület átlagos kéregszerkezetét kaptuk meg. Ebben van a

módszer egyik jelentsége.

Az új modeil alapján történ redukciós eljárás redukciós formuláit és tábláit

külön fogjuk közölni. Most csupán néhány következtetést vonunk le még a fen-

tebbi adatokból.

1. Az 5 km-nél mélyebb óceáni' területeken a gabbro- és

gránit-rétegnek hiányoznia kell.

Ha ugyanis az 5 km-es óceánvastagsághoz 1,5 km üledékréteget veszünk,

akkor a nyomás csak akkor adja ki a szükséges értéket, ha az üledékek alatt

mindjárt a peridotit-réteg következik. Ennek megfelelen az Atlanti-óceán feneké-

nek egy jó részérl a sialnak hiányoznia kell. Ezt Ewing mérései (6) igazolják is.

Ha Kossinna adatait (9) figyelembe vesszük, az Atlanti-óceán leggyakoribb

mélysége alig valamivel kevesebb 5 km-nél, míg a Csendes-óceán fenekén az 5 km t

valamivel meghaladja. Ebbl egyrészt azt következtethetjük, hogy:

2. A Csendes-óceán fenekén lév mélytengeri üledékek
vastagsága átlagban kevesebb kell legyen, mint a többi
‘óceánokban.

3. A Csendes-óceán és az Atlanti-óceán fenekének felépí-
tése egymástól nem sokban különbözhetik.

Az utóbbit megersítik ugyancsak Ewing kutatásai (10), aki szeizmológiai

úton kapta ugyanezt az eredményt.

4. A kontinensek és az óceánok permanenc iájának az elve
'Csak a parti sávokban vesztheti el érvényét.

Egyébként a peridotitszeríí ultrabázikus anyag roppant, tömegekben kellene

átalakuljon savanyú és félsavanyú kzetekké, ami kzettan* vizsgálatokkal nem
fér össze.

5. Az óceáni területeknek azok a részei, amelyek 6 k m-n é 1

mélyebbek, nem lehetnek izosztatikus egyensúlyban.

Valóban a mélytengeri árkokat mindenütt ers földrengés tevékenység, tz-
hányó tevékenység és izosztatikus anomália kíséri. A Föld tökéletes izosztatikus

állapotára jellemznek mondhatjuk, hogy a mélytengeri árkok a Föld felszínének

egy egészen elhanyagolható részét teszik ki.

Jl. 9 A e A :

K Bonpocy H30CTR3HH

Abtop cpaBHiiBaeT AaH Htie rpaBiiTagiioHHbix H3MepeHHií c hobbim*!

pe3yvu>TaTaMii reoceíícMiiuecKiix uccneAOBaHiin. Abtop yc'raHOBiiT, utó bcu
noBepxHocTb 3eaiJiii — Kpoiie oahoíí He3HauuTeabHofi TeppiiTopini —: Haxo-
AHtch b H30CTaTiiuecKoxí paBHOBecun. B AímbHeííiueai aRTOp 3aHiiMaeTCH c Bon-

pocoM yTOHHeHHu MeTOAa Airy—Heiskanen. 9to bo3aio3kho c noaioirmio TaK
Ha3biBaeaioií reo*ioniuecKoií KoppeKmm ii npiiaieHeHiieM ceiícamuecKHx AaHHbix.

Abtop cocTaBiui HOBbifí ii30CTaTnuecKnn aiOAeab 3eaun. JX-ia onpeAeuemm
reo.ToriiuecKon Koppeicmni HaAo npnaieHHTb ii reoTemiypiiueeKHe tokh. HaKO-
Heu aBTop cuiiTaeT utó Ha AHe OKeanOB 3eaiHau icopa He naieeT KOHTnHeH-
Ta.ibHoro xapaKTepa. Teopiiu nepaianeHHn oneaHOB cuHTaeTeu ripaBiiabHoü c

iHwHoueHneai npnpesKHbix 30H. r.iyoico-oiceaHHBie KaHaBbi HaxoAHTcn b

-,ia6n,ibHoar paBHOBecun.



Somé notes concerning ihe question of isostasy.*

by L. Egyed

The continenlal parts of the crust are immerged in the denser magma as

f'.oating bodies and they react io all changes taking piacé on the surface or in the

magma following the law of floating bodies. This is the idea of isostasy.

The method by which the gravity data are reduced to an Earth consisting of

homogeneous shells according te isostasy is called isostatical reduetion. The

principles by which the dimensions of an isostatical model may be determined, are:

1. The isostasy subsists

2. The dimensions are suitable if the gravity data, reduced according to the

model, show the minimum square deviation írom theoretical gravity values

of an Earth consisting of homogeneous shells.

Author at first shows that the free-air reduetion is the best isostatic reduetion

when the surroundings of the observation-stations are on the same level as the

stations themselves.

The A i r y-H e i s k a n eíi-system is a good approximation of the Earth’s

crúst, bút has somé failures nt taking int account the sedimentary layers, the

íwo-!ayered crust and the rigidity of it.

The refining of this model is possible only by a more precise geologic

correction, and by the consideration of the gra,nitic and gabbroic laver. The new
seismic investigat :ons inadé at Heligoland, Haslach and on the Atlantic Óceán
gave very different data as to the relation of these strata. Computing the pressure

on a level surface in a depth of 50 kms, using the following densities:

and taking alsó

1. óceán water 1,03

2. sedimentary layer 2,4

3. granitic layer 2,7

4. gabbroic layer 3,0

5. peridotic magma 3,3

in to account the eonvergence

e values:

of verticals.

Heligoland area 15 290 kg/cm 2

Haslach area 15 276 kg/cm 2

Atlantic Óceán area ! 5 287 kg/cm 2

we récéivé the

These data nearly perfectly agree with each other and show from the side of

seismic investigations that the isostasy subsists over the whole Earth except a

very little part of unstable areas.

The isosediment maps fór. geologic corrections may be determined by the

method of telluric currents. The results obtained by L. F. A t h y fór the density

values can applied to that of sedimentary layers.

The 'new model taking int account the geologic correction and the two-layered

crust is determined by the following conditions:

I. The density of óceán water 1,03

The density of granitic laver 2,70

The density of gabbroic layer 3,00

The density of peridotic magma 3,30

* The det^iled text will appear next in the „Acta Technica Academiae Scientiarum
Hungaricae — Seria Geoiogica ".
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II. The isostasy is supposed to be subsisting.

III. The relation oí thickness of gabbroic layer to that of granitic is supposed

to be linear: h2 —

a

+
IV

r

. The outer shell of the theoretical Earth over the peridotic magma consists

of a sedimentary layer of a thickness of 1,8 kms under a water-column

of 4,7 kms. On the surface of compensation, the pressure corresponds to

the above layer-distribution.

V. The dimension of the model are suitable if the gravity data, reduced

according to this model, show the least square deviation írom the

theoretical gravity values of the Earth oonsisting of homogeneous shel.s.

The new model is .suitable to a more accurate investigation of the structure

oí the Earth’s crust by isostatical-gravitafional methods. If we determine namely

by isostatical adjusment the constanís a and [3 connecting the thickness o>

gabbroic layer with that of granitic by the equation h 2
= a + pjiu then we know

the relation between the thicknesses of the two layers and the fact átso, which of

the two has taken a greater part in the mountam-root formation.

Concluding, somé consequences may be enumerated:

I. The gabbroic and granitic layers fail on the oceanic areas deeper thai?

5 kms.

II. The deep sediments on the bottom of the Pacific Óceán are thmner than

those in other oceans.

III. The bottom structure of the Pacific Óceán is nt essentially different írom

that of other oceans.

IV. The principle of permanence of oceans and continents may loose its

validity only in Coastal zones.

V. The oceanic areas which are deeper than 6 kms may nt ex:st m

equilibrium.

1.

2 .

o
O.

4.
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A CSÁKVÁRI HIPPARION-FAUNA
KRETZOI MIKLÓS

•

A miocén-pliocén határkérdésnek nemcsak helyi, de világviszonylatban is egyik
kulcsfaunája a fejérmegyei Csákvár határában fekv E s t e r h á z y-barlangtból
(Bárcaháza). került ki a K-a d ic-vezette 1926-os és 1928-as ásatások alkalmával.

Azóta azonban szünetelt minden ásatási munka Csákváron, így az anyag ösz-

szefoglaló értékelése is évrl-évre eltolódott. Ez évben a Magy. Tud. Akadém'a ötéves
tudományos tervébe beillesztve sorát ejthettük annak, hogy a csákvári ásatásokat
tovább folytassuk. v

A M. Áll. Földtani Intézet megbízásából végzett munkálatokat Varrók S.

középiskolai tanár és K 1 e i n J. preparátor munkatársaimmal május 17-tl július

25-ig végeztük 3 helybeli dolgozóval.

A munkálatok fleg két irányban folytak: 1. az egész elteret közel két méter-

re! leástuk, amivel egyrészt igen érdekes — különböz korú — anyaghoz jutot-

tunk, illetve sikerült az eltér hasadékrendszerét tisztázni, 2. a barlang végs
szakaszát eltöm kürtkitöltés leomlasztásával és eltávolításával eddig hozzáfér-

hetetlen Hipparion-faunás réteget tettünk szabaddá és aknázhattunk ki.

A barlang elzleg feltárt rétegsorából a fekete holocén humuszt az eltéren

tártuk fel idei ásatásaink folyamán is, szép leietanyaggal. Az alatta következett

sárga, laza óholocén üledéket, mely elrefelé kiékeldött és eltnt, idén a barlang

végs szakaszán kürtkitöltés formájában nagy vastagságban találtuk meg. Viszont

itt annál szegényebb a barlang smaradványokban. Bolygatatlan mészktörmelékes
barlangi agyagot már sehol sem találtunk, ezt az elz évek ásatásai teljesen

kitermelték. Ami fiataljégkori leletre mégis szert tettünk, az vagy az eltér kevert

rétegsorából, vagy a barlang faláról került ki. Most a barlang végs szakaszán

találtunk a kürtomladék eltávolítása után eredeti Hipparion-faunás réteget

komoly vastagságban, de a hasadék keskenysége miatt kisebb tömegben. Marad-

ványokban ez a rétegszakasz gazdag volt, csak — sajnos — a fészekben mutat-

kozó maradványok a kürtbl reájuk szakadt, részben több mázsás szikláktól dara-

bokra zúzva kerültek ki. Ennek tudható be, hogy az anyagban jóformán csak a

fogak elfogadható megtartási állapotúak, végtagcsontok, stb. jórészt már a réteg-

ben szilánkokra törtek. Az eltér anyagéból másodlagos helyrl is került ki nem
egy fontos Hipparion-iaunabeli lelet.

Az idei ásatásokkal — egy idre — nyugvópontra jutott feltáró munkánk
befejeztével .szükségesnek találom közölni a barlang egyes rétegeinek kiegészített

faunalistáját, a Hipparion-fauna esetében pedig az egyes alakokra vonatkozó leg-

szükségesebb megjegyzéseket.

1. A fekete humuszos agyag holocén leletei.

A barlang legfiatalabb üledéke, a mészktörmelékes, fekete humuszos agyag-

réteg, az eltéren 3—4 m vastagságot is elér, a barlangban 1 m átlagos vastag-



Ságról a kürtomladékig teljesen kiékeldik és eltnik. Állatmaradványai az els<"

jegyzék szerint 17 fajhoz tartoztak. Ez a szám 3 1928-as ásatások anyaga révén

26-ra emelkedett, az ezévi gyjtés után pedig (az idén gyjtött madáranyag fel-

dolgozása nélkül) ennek több, mint kétszeresét, 6G fajt sorolhatok fel innen:

1. Abida frumentum (Draparnaud)
2. Chondrina clienta (W esterlund)
3. Orcula dolium (Bruguiére)
4. Chondrula tridens (Müll'er)

5. Ena obscura (M ü 1 1 e r)

6. Zebrina detrita (M ü 1 1 e r)

7. Caecilioides acicula (Müller)
8. Retinella nitens (M i c h a u d)

9. Oxychilus austriacus Wagner
10. Helicella obvia (Hartmann)
11. Cepaeci vindobonesis (Pfeiffer)
12. Helix pomatia Linné
13. Piscis indet.

14. Pelobates fuscus (Laurenti)
15. Bufo bufo (Linné)
16. Bufo viridis Laurenti
17. Hyla arborea ( L i n n é)

18. Rana esculenta ssp. indet.

19. Rana sp. indet.

20. Lacerta viridis (Laurenti)
21. Ophidia indet.

'22. Anser sp. indet.

23. Anas boschas Linné
24. Anas crecca Linné
25. Phasianus sp. indet.

26. Scolopcix rusticola (Linné)
27. Nyctea scandiaca (Linné)
28. Bubo bubo (Linné)
29. Colaens moneduia Linné
SÍ. Talpa europaea (Linné)
32. Erinaceus roumanicus

B a r r e 1 1—H a m i 1 1 o n
33. Soréx araneus (Linné)
34. Sorex minutus (Linné)

35. Crocidura leucodon (H e r m a n n)

36. Rinolophus hipposideros

(Bechstein)
37. Myotis oxygnathus (Monti cél 1 i)

38 . Eptesicus serotinus (S eh re bér)
39. Homo sapiens Linné
40. Citellus citellus (Linné)
41. Glis glis (Linné)
42. Apodemus sylvaticus (Linné)
43. Apodemus agrárius (P a 1 1 a s)

44. Mus musculus Linné
45. Microfus arvalis (P a 1 1 a s)

46. Arvicola scherman (Shaw)
47. Spalax cí. hungaricus N e h r i n g
48. Lepus europaeus P a 1 1 a s

49. Canis lupus Linné
50. Canis familiáris ssp. indet.

51. Vulpes vulpes crucigera

(Bechstein)
52. llrsus arctos Linné
53. Martes martes (Linné)
54. Muslela nivalis ssp. indet.

55. Putorius pictorius ssp. indet.

56. Meles meles (Linné)
57. Telis catus Linné
58. Felis silvestris Schreber
59. Lynx lynx (Linné)
60. Equus caballus ssp. indet.

61. Sus serofa ssp. indet.

62. Capreolus capreolus (Linné)
63. Cervus elaphus Linné
64. Capra hircus Linné
65. Ovis aries Linné
66 . Bs taurus Linné

A fauna leggyakoribb tagja a nyúl, helyi érdekességei pedig a hiú?, a barna-

medve és az eddig csak ma élként ismert Caecilioides csiga.

Az emberi kultúrmaradványok közül elssorban egy gyönyören kidolgozott

pattintott nyílhegyet kell megemlítenem. A réteg leletanyaga különben idben fia-

talabb neolitikumlól napjainkig terjed.

2. A sárga agyag (kürtkitöltés) óholocén leletei

A barlang végs szakaszát — a hipparionos márga fölött — világossárga,

mészktörmelékes, laza agyagréteg töltötte fel, mely az e szakasz fölött nyíló füg-

gleges kürtt is kitöltötte. A réteg gyorsan kiékeld — és itt a hátrafelé éppoly

hotelen kiékeld fekete holocén humusz és barna felsjégkori agyag közé tele-

pült — elüls részét az 1928-as ásatások bontották le, míg a vastag hátsó rész

2-5 Földtani Közlöny 10—12. sz.



386

lebontása, valamint a kürtkitöltés leomlasztása ez évben került sorra. Maradva
nyokban az 1928-ban lebontott elüls szakasz elég gazdag volt, míg az idei leom-

lasztott tömegek majdnem teljesen meddknek bizonyultak. Ez várható is volt,

miután a maradványok természetszeren mindig legurultak a beomlás peremére,

így viszont az eredetileg 28 fajból álló faunalista az
:

dei ásatások révén — a

megmozgatott hatalmas üledéktömegek ellenére — néhány faj hiányos leletanya-

gának kiegészítése mellett — csak két

tehát alábbi 30 faj közt oszlanak meg:

1. Zebrina detrita (M ü 1 1 e r)

2. Cepaea vindobonensis (Pfeiffer)
3. Bufo bufo (Linné)
4. Buro viridis L a u r e n t i

5. Rana temporaria Linné
6. Rana dalmatina Bonaparte
7. Ophidia indet.

8. Anatida, gén. et sp. indet.

9. Gallus? sp. indet.

10. Phasianus sp. indet.

1 1 . Colaeus monedula Linné
12. Ckelidon sp. inlet.

13. Crocidura sp. indet.

14. Chiroptera, gén. et sp. indet. I.

15. Chiroptera, gén. et sp. indet. II.

fajjal bvült. A réteg állatmaradványai

!G. Gíis glis (Linné)
17. Eliotnys quercinus (Linné)
18. Spalax sp. indet.

19. Cricetus cricetus (Linné)
20. Rattus sp. indet.

21. Apodemus (?) sp. indet.

22. Lepus europaeus P a 1 1 a s

23. Canis sp. indet.

24. Ursus arctos L i n n é

25. Mustela nivalis Linné
26. Putorius putorius (Linné)
27. Meles meles (Linné)
28. Fétis silvestris S cfi r e b e r

29. Sus scrofa ssp. indet.

30. Capra hircus Linné

A fauna összetétele két szempontból igen figyelemreméltó. Elször is, mint azl

már anrrk'dején '. 930-ban kiemeltem, a pelemaradványok uralkodó szerepe a Piai-

tól ersen eltér környezetviszonyokat bizonyít, ami a réteg korát mélyen lenyomja

a holocén aljára. Ezzel szemben áll azonban egy második szempont, a háziállatok

(disznó, kecske) fellépése a faunában, ami viszont ellene szól a réteg mogyoró-

korszakba, mezolitikumba sorolásának. Végs fokon a fekete humusz srégészeti

anyagának feldolgozása fogja eldönteni, hogy mennyire nyomja le a réteg korát

a reátelepült fekete humuszos réteg.

3. Felslégkört mészktörinelékes barna agyag leletei

A fiataljégkori barna barlangi agyagot az els két ásatás kitermelte, így

ezidén csak másodlagos lelhelyrl — az eltér zavart rétegsorából — vagy a bar^

láng falához cementált néhány darab révén jutottunk további anyaghoz, fleg

elbbi úton. Ez a leletanyag azonban a fauna fajszámát, mely az 1926-os gyjtések

után 16-ot tett ki, az 1928-as ásatások eredményeképpen pedig 29-re emelkedett,

nem emelte tovább. Az els két ásatás révén alábbi fajokat ismerjük ebbl a

rétegbl:

1. Bufo bufo (Linné)
2. Buja viridis L a u r e n t i

3. Rana dalmatina Bonaparte
4. Rana méhelyi B o 1 k a y
5. Anas boschas Linné
6. Fuligula nyroca (Linné)
7. Tetrao urogallus Linné
8. Lagopus tnutus Montin
9. Lagopus tagopus (Linné)

1 0. Colaeus mondeula Linné
11. Talpa- europaea (Linné)
12. Erinaceus europaeus (Linné)
13. Homo sapiens ssp. indet.

14. Citellus cf. citelloides (Kormos)
15. Spalax sp. indet.

16. Apodemus (?) sp. indet.

17. Lepus timidus Linné
18. Vulpes vulpes vulpes (Linné)
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19. Spelaeus spelaeus

(Rosen m ü 1 ler)

20. Martes martes (Linné)
21. Meles rneles (Linné)
22. Crocuta spelaea (Goldfuss)
23. Felis silvestris Schreber
24. Equus cf. woldrichi (Antonius)

25. Coeludonía lenensis antiquilatis

(Blumenbach)
26. Cervus elaphus ssp. indet.

27. Rcingifer sp. indet.

28. Megaloceros sp. indet.

29. Bison sp. indet.

A fauna — bár nem a barlangi medve, hanem a hiéna a leggyakoribb ragado-

zója — összetételében jó! egyezik a Wiirm I—II., illetve Würm II. faunatípusával,

am'nek a régebbi ásatásokkor kikerült srégészeti anyag (egy átfúrt gímszarvas-

szemfog és egy elefántcsont-karperec darabjai) is támogat. Ehhez az aurignaeí

jelleg anyaghoz kiegészítésül találtunk egy további, átfúrt szarvas-szemfogat és

egy másik elefántcsont-karikából való darabokat — mindkettt másodlagos lel-

helyrl.

4. A Hipparion-faunci

A fiataljégkori barlangi agyag, illetve hátul közvetlenül a kürtkitöltés alatt

települt a barlang alján a Hipparion -faunát szolgáltatott réteg. Anyaga sárgás-,

illetve szürkésfehér, helyenként rozsdasárgára színezett, rétegenként hol teljesen

meszes, hol agyagos-képlékeny, mészktörmelékmentes, meszes részeiben ükacsos,

majd összecementált kzet. Idei ásatásainkon szálban álló anyagát a barlang leg-

hátsó, eredetileg a leszakadt kürtomladéktól fedett, 1—2 arasznyira összeszkült

részén találtuk. Innen gyjtöttük idei ////?par/o/i-fauna-anyagunk zömét, bár igen

fontos leletek kerültek ki az eltér zavart rétegsorából is. Idei gyjtésnk anyaga
— a régebbi gyjtésekével összehasonlítva — különösen megtartási állapotban

jóval mögötte marad az 1926-os ásatások anyagának, ami könnyen érthet, ha arra

gondolunk, hogy a beszakadt kürtbl több mázsás sziklák zuhantak erre a bar-

langszakaszra. Ezzel szemben a gyjtésnél fokozottan alkalmazott óvatosság,

különösen pedig Varrók munkatársam kitartó és ügyes gyjt munkája révén —
a fekete humusz íajszám-növekedéséhez hasonlóan — a 31 fajt felmutatott'

Hipparion-iaum fajainak számát idei gyjtésünk eredményeképpen közel kétszere-

sére — 56 fajra sikerült emelnünk.

Alábbiakban adom ennek a Hipparion -faunának rövid átnézetét, a régebbi

gyjtések anyagára csak ott térve ki, ahol azt az összkép, vagy szükséges kiegé-

szítések megkívánják. Aprólékos részletekre sehol sem térek ki — ezeket a mono-
grafikus feldolgozás fogja adni; .itt csak annyiban adok részleteket, amennyiben

azokat az új rendszertani egységek diagnózisai elkerülhetetlenné teszik.

A) A fauna.

PISCRS

1. Piscis indet. (cf. Clarias sp.) — .Egy mellúszó-tüske proximális darabja,

fogazott hátsó peremmel, finom hosszanti barázdáltságga! ersen emlékeztet a

roussilloni Siluridára
,
melyet D épé rét fenti nemhez sorol.

2. Piscis indet. (cf. Leuciscus sp.) — Kisebb Cyprinida garaífoga ide utal.

AMPHIBIA

3. Bufo cf. bufo (Linné) — 1928-ban egy urostylusa került el, idén semmi.

4. Rana cf. temporaria Linné. — Egy fél tibia jól egyezik e fajéval.

25*
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5. Anura, gén. et sp. indet. — Elbbiekkel nem azonosítható kis béka ante-
krachiuma.

REPTILIA
6. Clemmys hungarica S z a 1 a i 1934. — S z a 1 a i a fajt egy ilium alapján

írta le, mely az 1926-os ásatásoknál kerüli el.

7. Testudo csákvárensis Szalai 1934. — Végtag- és páncél-darabok idén is

kerültek el.

8. Lacertilia, gén et. sp. indet. — Egyetlen, közelebbrl nem meghatározott
nyakcsigolya.

9. Ophidia indet. — Egyetlen kígyócsigolya.

AVES
10. Cygnus csákvárensis Lambrecht 1929. — Az 1926-os anyagon kívül

(metacarpale, phalanx) más nem került el.
11. Avis indet. I. — Egy ? Galliformes- alakkörbeli madár ujjperce.

12. Avis indet. II. — Kesely-méretet jóval felülmúló madár phalanx III. -a.
/

MAMMALIA.
Chiroptera Blumenbach.

Rhinolophidae Bell.

Rhinolophus Lacépéde 1799.

13. Rhinolophus csákvárensis n. sp. Holotipus: F. I.V. — 6002, bal állkapocs

a P4-M3 fogakkal és 1
1
-P 3 fogmedreivel.) — A nagy patkós denevérrel egyez

méret, de ettl fejlettebb, a nagyobb Rh. lemanensis Revilliod és Rh. delpki-

nensis Gaillard fajoktók gyengébb M
;j
-a és mindháromtól állkapcsának sokkal

alacsonyabb és nyujtotíabb alakja révén üt el. A törpe P3 gyökerének alveolusa és

a proc. angularis hátsó peremén kiugró téc igazolják, hogy Rhinolophus- és nem
Pseudorhinolophus-íajról van szó. — Méretei: Állkapocs hossza 15 mm, fogsor

hossza 9,2 mm, Mr3 hossza 5,8 mm. — Ugyanehhez a fajhoz sorolható (?) egy

bal fels C és egy bal alsó humerus-vég.

Glires Linné.

(?) Sciuridae G r a y.

Csákváromys nov. gén.

14. Csákváromys sciurinus n. sp. — (Holotypus: F. I. V. — 6003, jobb áll-

kapocság a hátsó nyúlványok nélkül, ersen koptatott rágófelület zápfogakkal)

.

A Sciuridákra emlékeztet, ürgenagyságú, emezekével szemben megnyúlt áll-

kapcsú, nagy, alul egyenesperem masseterbenyomattal jellemzett rágcsáló, I-a

zománcfelületén hosszanti bordákkal, ersen brachyodont zápfogakkal. — Méretei:

állkapocs hossza 28—28,5 mm, magassága P
4 alatt 5,8 mm, P.,-M3 hossza 8 mm,

az I metszetei 2,4 és 1,4 mm.

Castoridae G r a y.

Palaeomys K a u p 1832.

N. Palaeomys castoroides Kaup 1832. — A régebbi ásatások állkapcs- és

végtagcsont-anyagához ezévben közel két tucat fogat gyjtöttünk. A nem és faj

neve elsbbségi alapon az évszázados használat után szinonima-listára került

Chalicomys jageri Kaup elnevezés helyébe lépett
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Chlorotnys Schlosser 1885 ex Meyer 1843.16.

Chlorotnys (?) minutus (Meyer 1838). — Egyetlen fels I képviseli az

1926-ban egy szép állkapoccsal szerepelt kis Castoridát, -mely fajilag jó! egyezik

H. v. M e y e r weissenaui ‘típusával. Annál bizonytalanabb a faj generikus helyzete:

kétségtelen — Stirton is szépen levezette — hogy a Steneofiber-Paleomys-

Castor nemekkel jelzett valódi Castorinákhcz semmi köze. Ezzel szemben jól

beleillik a Trogontheriina-wonalba, mint annak alacsony zápfogú, kistermet cso-

portja. Mivel pedig az amerikai Monosaulaxba. beerltetni egész sor eltérés alap-

ján nem volna értelme, vagy H. v. Meyer Schlosser által felújított (a

Chalicotnys eseri re alapított) Chloromysába soroljuk, vagy önálló fejldéstörténeti

ágnak tekintjük. Bár végül is erre leszünk kényszerülve, egyelre egyszerség ked-

véért ide sorolom.

Gíires indet.

17. Scinroidea (?) indet. — Egy a hörcsögnél valamivel nagyobb ilium-közép-

rész a fauna egyetlen más rágcsálójával sem azonosítható egyelre, így elre-

láthatólag a fauna egy további tagját képviseli.

Muridae Cray.
Neocricetodon K, r e t z o i 1 930.

18. Neocricetodon schaubi Kretzoi 1930. — (Holotípus: F. I.V. — 6004, ba!

állkapocs az I-al és Mrel). — A C. sansaniensisre alapított Cricetodon Lartet
és vele azonos, vagy egy fejldési vonalat képvisel Plesiodipus Young (Pl?.~

siocricetodon S c h a u b) és Palaeocricetus Argyropulo nemektl sem stephano-,

sem lophodont irányú, hanem régies szabású, kúpos felépítés foga', a fogperemig

nyúló, erteljes mesostylid-léce révén éleden elkülönül, idben mellette futó cso-

port. Az ugyanide sorolandó „Cricetodon" gaillardi'iól és brevei 1 megnyúltabb
Mre és erteljesebb oromcinguluma. különbözteti meg a típus-fajt, melybe

Stromer flinzi-leletei közül az egyik egész jól beleillik (Taf. II. F. 10.). — Itt

kell megjegyeznem, hogy Schaub 1934-ben Young Cricetulus grangeri]e szá-

mára ugyancsak a Neocricetodon név felhasználásával új nemet állított fel.

E praeoccupált név helyettesítésére az Epicricetodon nevet állítottam fel. így

tehát ez a rossz megtartása miatt kétes kapcsolaíú hörcsögféle —• hacsak nem
tartozik az általam felállított alakkörbe — az Epicricetodon grangeri (Young)
nevet kell, hogy viselje.

Parapodemns Schaub 1938.

19. Parapodemus albae n. sp. — (Holotipus: F. I.V. 6005, bal áltkapocs elüls

fele az I és Mr el; Paratipoid: F. I. V. 6015, bal állkapocs a felszálló ág nélkül,

csak az I-al.) -— A P. gaudryiná\ kisebb faj (Mi méretei: 1,8X1,0 mm) ers
oromkúppal, ersen kifejlett oldalsó mellékkúpokkal, harántredkbe még nem kap-

csolódott fkúpokkal.

Hystricidae G r a y.

Miohystrix n. gén.

20. Miohystrix parvae n. sp. Holotípus: F. I.V. 6006, jobb állkapocs a felszálló

ág, M3 és I hegye nélkül; Paratipoid: F. I.V. 6007, fels I-töredék.) — A Lampro-

donná], az európai Hipparion-iaunák Hysiricidá]áná\ jóval kisebb és karcsúbb épí-

tés tarajos sül, a Sivacanthioriboz hasonlóan alacsony fogakkal, Athénira- szer.
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keskeny 1 -keresztmetszettel, erre emlékeztet, kezdetleges szabású állkapoccsal, de

a Sivacanthionlíoz közeled, csak egyszerbb fogredzettel. Egyetlen eddig leírt

faj sorolható a típuson kívül ebbe a nembe, ez a ,,Hystrix“ suevica Schlosser.
Fajunktól méretei és egyszerbb fogredi alapján választhatjuk el. Az új faj

P,rM3-hossza (alveoláris) kb. 30 mm.

Ferae Linné.

Agriotheriidae K r e t z o i.

Agriotherium Wagner 1837.

21. Agrioiherium sp. ind. — Az els ásatások MMöredékéhez idén egy M|
elüls fele, egy Ab és P 1 járult. A kb. 38 mm-es Mrü és 28X20 mm-es M2-jü

alak nemcsak a 44—46 mm-es Indarctos-iépöiogak, de az I. ponticus (Kormos)
mögött is észreveheten elmarad és az Agrlotherium-Lydekkerion-körre utal, akár-

csak JVP-e gyengébben fejlett hypoconusa miatt hátul kerekített linguális pereme.

Canidae G r a y.

Sirnocyon W agner 1 858.

' 22. Sitnoeyon hungaricus Kretzoi 1927. — (Holotipus: Ob/3791, jobboldali

állkapocs az Mj mögötti rész nélkül, a P3-M| fogakkal; Paratipoid: Ob/3792, bal

állkapocs-töredék a Prel.) — Fogazat-redukcióban a 5. diaphorus (Kaup) és

S. primigenius (Roth ei Wagner) közt fekv fai állkapcsában még általában

benn van az alacsony, de kétgyöker P3 — szemben az elbbi redukálatlan P3-ával

és még fellép P2-jével, illetve utóbbi teljesen eltnt P2
-
3-ával. Fogméretei: P3

7.4X3,9 mm, P, 12,6X8,0 mm, M, 23,IX 10,2 mm.

Amnhicyonidae Trouessart.

23. Amphicyonidarum g. et sp. ind. — Egy Agriotheriidának kicsi, Simocyon-

nr.k nagy - Canioidea-a\ak néhány végtagcsont-töredékét itt kell említenem.

Mustelidae Swainson.

2L Marlinarum (?) g. et sp. ind. — Egy a mai vidráéhoz hasonló méret, de

oválisabb keresztmetszet fels C és néhány töredékes végtagcsont egy ersebb
Martinára enged következtetni, anélkül, hogy közelebbi találgatásra adna alkalmat.

Parenhydrioáon Iyretzoi 1930.

25. Parenhydriodon csákvárensis Kretzoi 1930. — (Holotipus: F. I.V. 6008,

jobb Mi; Paratípoidok: F. I.V. 6016, M l dext.; Ob/3836, jobb fels C; Ob/3835,

jobb alsó C. — További anyag: szemfogak, I 3 és M2 .)
— EnhydriodonszerÜQn

ers C-u, Sivaonyxszer Mi-ü, a széles, lapos bels eingulumtól eltekintve Latra-,

illetve Aonyxszer M'-ii nagy vidrák.

Paroláira Román et V i r e t 1934.

26. Paralutra transdanubica n. sp. — (Holotipus: 6009 P 4
;

Paratipoid: 6010

M 1
). Ma él vidránkkal méretre teljesen egyezik, jellegeiben azonban a Paralutra

steinheimensis (Fraas)-hoz legközelebb áll. Viszont a P 4 deuteroconusa a csák-

vári alakon fejlettebb — jobban kiszélesedik, M*-én pedig a bels cingulum fej-

lettebb, a küls kúpok jobban a peremhez húzódtak.
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Eomellivora Z d a n s k y 1924.

27. Eomellivora hungarica altéra Kretzoi 1942. — Az 1928-as ásatáskor

elég szép foganyaggal képviselt alaktól ez évben alig került el anyag, így se a

csákvári és polgárdi alak különállóságának igazolására, se az Eomellivora-Hadri-

ctis-Perunium-csoport tagjainak egymás felé való elhatárolására nem jutottunk

újabb anyaghoz.

Hyaenidae G r a y.

Protictitherium Kretzoi 1930.

28. Protictitherium csákvárense Kretzoi 1930. — A kis csákvári Ictitheriina

anyaga az idei ásatások folyamán két M1
-el, egy Ma- vei, egy M^-vel, 3 P-al és

3 C-al gyarapodott. Az új anyag alapján az 1938-a,s leírást alábbiakkal egészít-

hetem ki: a P-ok — a P^-tl eltekintve — paraconid-nélküliek, az Mu talonid-

kúpjai aránylag igen magasak, a P 4 deuteroconusa igen nagy, fels M-ai azonban

ehhez képest eléggé haladott fejldési fokon állanak. Ez azt bizonyítja, hogy az

Ictitheriumiól független, vele nem egészen párhuzamos fejldési vonalat képvisel

ez az ág.

Allohyaena Kretzoi 1930.

29. Allohyaena kadici Kretzoi 1930. — A Hipparion, Tragocerinák és Cer~

vavitus mellett ez a hiéna a fauna legtömegesebb tagja. Maradványai az idei ása-

tásoknál is igen szép számmal kerültek el, az eddigi ásatások gazdag anyaga

mellett azonban semmi új adattal nem gazdagítják ismereteinket errl az eddig

teljesen izolált alakról. Viszont az eltelt negyed évszázad sem hozott minket köze-

lebb a csoport kapcsolatainak és eredetének megismeréséhez. Az 1927-ben említett

léberon-i Mi-en kívül egyedül Andrews Hyaena salonicaeje jöhet még tekintetbe,

mint az Allohyaena körébe vonható alak.

Feliformia Kretzoi.

Machairodontidae Woodward.
Machairodus Kaup 1833.

30. Machairodus sp. ind. — A rendelkezésünkre álló néhány hiányos töredék

csak arra elég, hogy egy ers Machairodus -faj jelenlétét, állapítsuk meg, de annak

közelebbi meghatározásával nem kísérletezhetünk, annál inkább, mert tulajdon-

képpen még mindig tisztázatlan, hogy vájjon a magyar Hipparion-faunákban

(Baltavár, Polgárdi) az eppelsheimi M.aphanisla (Kaup), vagy M.leoninus

(Roth et Wagner) élt-e.

Megantereontidae Kretzoi.

Paramachaerodus P i 1 g r i m 1913.

31. Paramachaerodus matthewi (Kretzoi 1930). — Holotipus: Ob/3717, alsó

Mi). — A többi fajhoz közelálló, de ers „metaconid“-u M r el felfegyverzett alak,

méretei egyeznek a többi fajéval. (Mj hossza 22 mm).

Parapseudailurus Kretzoi 1929.

32. Parapseudailurus osborni Kretzoi. 1929. -— Az ezévi ásatások alkalmá-

val egy P4 elüls fele került el; ez is „jól mutatja a Zdanskv-féle „Metailurus”

minorux\ fenn áló közeli rokonságát.
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Felidae G r a y.

33. Felinarum g. et sp. ind. — Egy jobboldali alsó szemfog méreteiben nem
tér el a ma él vadmacskától, arányaiban azonban elég határozottan: emennél sok-

kal zömökebb alkotású. Ez a jelleg bizonyos tekintetben a Styriufelis nemre utalna,

önmagában azonban még nem elég a nem azonosítására. Az mindenesetre biztos,

hogy valódi Felidáv al állunk szemben; ezt igazolja a jól fejlett vércsatorna a fog

küls felületén.

Leontoceryx Kretzoi 1938.

34. Leonloceryx cf. bessarabiae Kretzoi 1938. — Bár a Grive-St-Alban-i

(tortonai) Miopaníhera lorteti (G a i 1 1 a r d) mellett cseppet sem meglep, mégis

a fauna egyik érdekessége ez a valódi Pantherina, melytl-— sajnos — csak egy

alsó szemfog került el az idei ásatásokon. Méretei, aránylag zömök alakja és

mindezek mellett határozott vércsatornája igazolja, hogy nagyjából azonosítható

az általam 1938-ban Alekszejev novo jelizavetovkai „Machairodus schlosseri“~

példányára alapított fajjal.

Proboscidea 1 1 1 i g e r.

Gomphotheriidae C a b r e r a.

Gomphotherium Burmeister 1 837.

35. Gomphotherium longirostre (Kaup). — Hipparion-faunáink jellegzetes-

ormányosa az idei ásatásokon is szerepelt egy fiatal zápfoggal. Ez :

s mutatja az

Anancus felé mutató „átmeneti
1

jelleget — ugyanakkor, amikor pl. Baltavár a típu-

sos alakot szolgáltatja. Ez is igazolja, hogy nem tényleges átmeneti, alakokról

van szó, csak párhuzamosan futó fejldési vonalakról.

Maminutidae C a b r e r a.

Zygolophodon Vacek 1877.

36. Zygolophodon sp. ind. — Az els gyjtések fogtöredékein kívül, melyeket

els jelentésemben .tévesen Dinotherium név alatt soroltam fel, és csak 1930-ban

helyesbítettem erre a névre, semmi más anyag nem került ki a barlangból ettl

az ormányostól.

Perissodactyla O w e n.

Equidae G r a y.

Hipparion Christol 1832.

37. Hipparion cf. gracile (Kaup). — A fauna legtömegesebb tagja, mely

leletszámban minden mást többszörösével felülmúl. Fogazata nagyjából a

H. gracile jellegzetes sajátságait viseli magán, a H. mediterraneum felé hajló jel-

leget nem igen mutat az anyag. Fogainak redzete ugyan valamivel mögötte

marad az eppelsheimi típus-anyag ersen fodrozott mustrázatú rágófel ihleteinek,

viszont jól egyezik Baltavár, Polgárdi és a többi magyar lelhely fogazatfelépíté-

sével. Ami a leletanyag fejldéstörténeti fokát illeti — ami a fauna magas relatív

kora miatt különös jelentségre tesz szert — nyomatékosan hangsúlyoznom kell,

hogy Észak-Amerika Hipparon]áva\ szemben (akárcsak valamennyi eurázsiai

Hipparion-lelet) jól rögzíthet magasabb fokon áll a csákvári anyag, annak bizo-

nyítására, hogy Eurázsia Hipparon]ai egységesen jóval fiatalabbak, mint Észak-
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Amerika sibb szabású ' Hipparion]ai. Végtag-alkotásban az anyag Bogsch
mérései szerint áthajlik a mediterraneum-kör felé.

38. Hipparion sp. ind. — A Hipparion-anyag egy kis része bizonyos tekintet-

ben eltér a H.gracile-alakkörbeli fajtól, miért is jobbnak találom külön említeni,

ha az anyag hiányossága ki is zárja a pontosabb határozást.

Chalicotheriidae G i 1 1.

Macrotherium Lartet 1837.

39. Macrotherium cí. grande (Lartet 1833). — Els jelentésünkben egy fels

M töredéke alapján Chalicotherium sp.-t jeleztem a barlangból, az újabb ásatások

anyagából elkerült P 4 azonban azt mutatja, hogy az itteni Chalicotheriidci sen

a redukált, kis P<-ü Chalicotherium goldfussival, sem a hvpsodont Schizotherimák-

hoz tartozó „Chalicotherium" baltavarense Péth alakkal — melyet a Colodul
(Ancylotherium) pentelicunúól nehéz lesz fajra elválasztani — nem egyeztethet

össze, hanem a redukálatlan P.r ü, brachyodont fogú miocén Macrotherium körébe

sorolandó.

Tapiridae B u r n e 1 1. *

Tapiriscus n. gén.

40. Tapiriscus pannonicus n. g. n. sp. — (Holotypus: F. I. V. 6011, P 2-P 4 és

M3 dext., P3 sin., valamennyi ugyanattól az állattól.) — Miocén és pliocén tapir-

leleteink mellett fel-feltünik egy kistermet, karcsúfogú, alacsony, és kortársaihoz

képest kevésbbé specializált zápfog-felépítés tapir-ág, anélkül, hogy bárki is önálló

név alatt foglalta volna ket egybe. Ezt a célt szolgálja fenti név. Az itt szerepl
miocénvégi faj felsorolt jellegeivel élesen elüt Hipparion-faunáink ers Tapints

príscusától. — Méretek: P., 16,8X10,8 mm, P3 15,8X12,1 mm, P
s 15,9X12,8 mm,

M3 19,6X12,3 mm.

Rhinocerotidae Gray.
Siephanorhinus K r &t z o i 1942.

41.

Siephanorhinus (?) sp. indet. — Harmadkori orrszarvú-anyagok mindig a

legnehezebben meghatározható emlsmaradványok közé tartoznak. Áll ez különö'

sen akkor, ha a rendelkezésünkre álló anyag néhány végtagcsont-töredéken kívül

tejfogakból és az állandó zápíogak hiányos töredékeibl tevdik össze. Hogy ennek
ellenére ide mertem a csákvári nagy orrszarvút helyezni, annak oka abban rejlik,

hogy méretei mellett az elkerült I-ok nem az ezekben a rétegekben a schleier-

macherive 1 jellemzett eiösagyarú Didermocerus-ág, hanem a redukált I-u piker-

miensis-orientalis-ág mellett tanúskodnak.

Brachypotherium R o g e r.

' 42. Brachypotherium (?) sp. ind. — Egy középs metatarsa-lis, valamint több

astragalus és egyéb maradvány egy k'sebb méret, rövidlábú orrszarvú jelenlétét

igazolja a faunában. Bár az állat méretei, úgyszintén a metapodium megrövidülésé-

nek foka nem vág a Brachypotherium nem e korból ismert alakjával, a másik szóba-

jöv nemet, a Chilotheriumoi tanácsosabbnak tartottam egyelre a lehetségek

körébl kizárni, mert felvétele a faunába igen messzemen állatföldrajzi következ-

ményekkel járna, míg a Brachypotherium ebben a vonatkozásban a fauna elég

szürke tagja.
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Artiodactyla Owen.
Suidae G r a y.

Microstomjx P i 1 g r i m 1926.

43. Microstomjx cí. antiquus (K a u p 1833). — A Hipparion-iaunák jellegzetes

kisagyam Suidája Csákvárott a gyakori leletek közé tartozik. Ennek ellenére is

nehéz eldönteni, vájjon a nagytermet „Sus“ antiquus-major-erymanthius-a\akk<áx

melyik tagjával állunk szemben, annál is inkább, mert egyelre még tisztázatlan

e három alak egymáshoz való viszonya; igen könnyen lehetséges, hogy mindhárom
név egyugyanazt a fajt képviseli.

Dorcatheriidae M i 1 n e E d w a r d s.

Dorcatherium Kaup 1833.

44. Dorcatherium (?) sp. ind. — Egy kérdz-szemfog semmiképpen sem
egyeztethet össze a Cervavitus, Procapreolus, Euprox nemek kardalakú fels C-ával,

miért is néhány elzápfoggal együtt ide sorolom.

Cervidae G r a y.

Euprox S t e h 1 i n 1928.

45. Euprox furcalus (Hensel 1859). — Ezt a fajt, még pedig típusos torto-

nai emeletbeli alakjában egy jellegzetes szarvcsaptóredek alapján határozhattam

meg. Ide fog legalább egy fels C is tartozni.

Cervavitus Khomenko 1913.

46. Cervavitus cí. tarakliensis Khomenko 1913. — Á Hipparion mellett ez

a szarvas a fauna másik tömegesnek nevezhet eleme. Mindig kétágú, magasan
elágazó agancsa, a szárhoz képest gyenge szemboga úgy a Cervavitus, m.nt a

Procapreolus felé biztosítják a csoport önállóságát, amihez utóbbival szemben még
a bonyolult zápfog-felépílés is társul. A tarakliai típus-anyaggal való összehason-

lítás azonban az ottani anyag kicsinysége miatt nem hivatott annak eldöntésére,

vájjon a esákvári példányok a délorosz fajrfoz tartoznak-e vagy önálló fajt kép-

viselnek.

Cervavitulus n. gén.

47. Cervavitulus mitnus n. sp. — (Holotipus: F. I. V. 6012, agancstöredék a

homlokcsont egy darabjával. — Paratipoidok: F. I. V. 6013—6014, két további

agancstöredék.) — A Cervavitus, Procapreolus és Paracervulus, st Amphiprox

nemekre emlékeztet, de ezek félnagyságát sem elér kis szarvasféle, tulajdon-

képpen az els szinte pontos kicsinyített mása (legalábbis az elágazásig, ami fölött

ezt a törpeszarvast nem ismerjük), eltekintve az agancsfeltüzéstl, ami eltér a

Cervavitusió\. — Méretei: A rózsat magassága kb. 32 mm, keresztmetszeie

14X112 mm.

Giraffidae G r a y.

Csákvárotherium Kretzoi 1930.

48. Csákvárotherium hungaricum Kretzoi 1930. •— Egy közepes méret,

aránylag karcsú Giraffidától különösen a két els gyjtés alkalmával elég tetemes

végtagcsont-anyag került k :

. Eredetileg a déli Hipparion-iaunák primitiv Giraffi-
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sem a Palaeotraginákkai, sem pedig elbbiekkel nem egyez, viszont egész sor

Okapiina-jeWegei visel új alakot fent', néven vettem be a faunalistába.

Palaeotragus G a u d r y 1861.

49. Palaeotragus sp. ind. — Egy alsó elzápfog és egy özarvcsap hegye iga-

zolja e kis zsiráf-féle jelenlétét a faunában.

Lagomerycidae P i 1 g r i m 1941

.

Lagomeryx Roger 1904.

50. Lagomeryx sp. ind. — Gyakorisága mellett jellegzetesnek mondható
alakja a faunának egy kis Lagomeryx-fa], mely azonban az e nem fajai körül fenn-

álló bizonytalanság miatt egyelre közelebrl nem volt meghatározható.

Bovidae G r a y,

Tragoreas Schloseer 1904.

l

5!. Tragoreas cí. oryxoides Schlosser 1904. — Ezt a szamoszj antilopot

az els gyjtés néhány darabja képviseli a faunában.

Miotragocerus Stromer 1928.

52. Miotragocerus (?) csákvárensis (Kretzoi 1930). — Rövid, zömök szarv-

csapja ezt az eredetileg Tragocerus csákvárensis néven felállított alakot a miocén

Miotragocerus-Austroportax-körbe utalja, anélkül, hogy teljes biztonsággal e nemek
bármelyikébe oszthatnánk a csákvári fajt.

Pikermicerus Kretzoi 1 942.

53. Pikermicerus (?) platyceros (Kretzoi 1930). — Rövid, lapos és széles

szarvcsapja révén ez az antiiop közel áll a Pikermiceros gaudryi-Gpushoz, miért

is feltételesen ide sorolom, anélkül, hogy ennek az alaknak a rendszertani helyét

véglegesen megállapítottnak tekinteném.

Graecoryx P i 1 g r i m 1928.

54. Graecoryx esterházyi Kretzoi 1942. — Boltozatos homlokú, gyenge

szarvcsapú antilop, mely a G. valénciennesi-ve 1 rokon. Mint ilyen, eléggé emlékez-

tet valami antiloptehén-szarvcsapra. Hogy mennyi okkal, azt a rendelkeznkre

állónál sokkal nagyobb anyag és fleg a fogazattal összefügg szarvcsap-anyag

segítségével dönthetnénk el.

Gazella B 1 a i n v i 1 1 e 1816.

55. Gazella capricornis (Wagner 1848). — Típusos Hipparion -faunáink

tömeges kis antilopja Csákvárról egy .szarvcsap-töredéket és egy M3 -at adott, anr

a szarvasok tömeges fellépése mellett igen feltn.
56. Gazella sp. ind. — Az elbbitl eltér szarvcsap-keresztmetszettel.

B) Környezetviszonyok és életközösség

A barlang elterének szikláit a barlangot is létrehozott töréshálózat szintén

összetörte; a repedéseket mindenütt eredeti településben fekv, csontokat is tartal-

mazó Hipparion-launás agvagmárga tölti ki. Ez azt igazolja, hogy a legrégibb
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barlangkitöltés keletkezése idején a barlang és környéke már nagyjából a mai
képet mutatta. A legnagyobb változást a barlang üregének az üledékkel annak-
idején nem kitöltött, magasabb részein fagyrepesztés következtében a negyedkorban
beállott üregbvítés eredményezte. Viszont az a tény. hogy az üledék a Hipparion-
faunák idején nem helyben keletkezett, hanem a bejáraton át jutott a barlangba (ezt
igazolja a lejtésirány, eltértl a barlang végéig homogén vízszintes eloszlásban
elterített, de egymásközt eltér agyag-mész-arányú rétegekbl összetett kitöltés),

azt mutatja, hogy annakidején a barlang a medence szintjéig süllyedt le és a
medencét kitölt tó idnként vizével és meszes iszapjával a barlangba is behatolt
és ott huzamosabban megállt (üledék lyukacsos-csöves szerkezete a meszes részek-

ben). Az iszapos-vizes elárasztás idszakait száraz idszakok váltották fel, amikor
a barlangban a környék ragadozói húzták meg magukat (a bemosottságot kizáró
törékeny csontok mellett hiénakoprolitok és nagy rágcsáló okozta rágás-nyomok
a csontok egy részén).

Mindebbl arra következtethetünk, hogy a Hipparion- faunás réteg keletkezése

idején a Csákvári medence akkori tavának szintje fölé alig kiemelkedett, már
akkor ersen tagolt, karsztos Vértes-hegység peremén a barlang a tó partján és

annak szintjében volt. Vízállás miatt néha lakhatatlan lehetett és a tó meszes-
agyagos iszapja lepte el, máskor pedig kiszáradva hiénák tanyája volt, melyek a

környékrl összehordott prédaállataik elfogyasztása közben csontjaikat a barlang-

ban halmozták fel.

Minden eddigi barlangi ásatási gyakorlattal ellentétben a Hipparion-íaunás
rétegbl teljesen- hiányzott a minden barlangi üledéket annyira jellemz, szögletes

mészktörmelék-tömeg. A rétegbi kikerült néhány .mészkdarab kerekített-korrodált

felület! Ez azt jelenti, hogy míg minden más barlangi üledékünk — még ú. n.

preg'.aciális üledékek is — a jellegzetes, szögletes mészktörmelék tanúsága sze-

rint fagyrepesztést igazol, a csákvári Hipparion-fauna üledéke fagymentes éghajlat

alatt rakódott le. Ez — a barlang nyitott jellege és kis mélysége következtében

kétségtelenül bizonyító ervel — egyike a melegebb harmadkori éghajlat igen kevés

kétségtelen és közvetlen (tehát nem közvetett, biológiai) adatainak!

A biológiai környezet közvetett megállapításában növény- és puhatest-marad-

ványok hiányában teljesen a gerinces-maradványokra kell támaszkodnunk.

Ezek közül vízi közeget igazolnak a halak (ha hiányos határozásuk mellett

nem is dönthet el, hogy folyó, vagy álló, illetve édes-, vagy tengervizet), páratelt

környezetre utalnak a békák, melegigénye mellett az együk tekns állóvizet, a másik

azonban száraz talajt kíván. A hattyú természetesen vízközeit sejttet.

Az emlsök közül — a bizonytalanokat nem említve — a hódok vízközeit bizo-

nyítanak, a hörcsög füves térséget igényel, erre utal a tarajos sül is. Az Agriothe-

riidákról és a kutyafélékrl nem mondhatunk semmi biztosat, viszont mindkét vidra

vízpartot sejttet. A gyakori Ictitheriina bozótosok lakója lehetett, míg a hiéna min-

den valószínség szerint a nyílt füves területeké. A macskafélék megint bizony-

talan, bár inkább a változatos bozótos területre utaló alakok.

Az ormányosok két alakja egyönteten mocsárközeli erdre enged következ-

tetni, ez a környezetigénye a tapirnak, míg az orrszavúak közül a nagyobbik füves

pusztai alak is lehet. Nyilt füves pusztákra utal ezekkel szemben a fauna legtöme-

gesebb alakja, a Hipparion. De a ritka Macrotherium már megint inkább erds
környezetet valószínsít. Erre következtethetünk a kisagyam disznó gyakori marad-

ványaiból és fleg erdre, részben pedig bozótosra kell következtetnünk a fauna

( Hipparion után) második leggyakoribb tagjának, a Cervidák két képviseljének

nagy példányszámából. Erre utal az okapi-rokonságbeli zsiráfok elég gyakori fel-

lépése, valamint az antilop -félék közt a gazellák elenyész ritkasága.
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A röviden vázolt fizikai és élettani környezet-rekonstrukció eredményeképpen

feltehetjük, hogy Csákvár környékén a Hipparion-faunák keletkezése idején télen

is fagymentes éghajlat mellett a medencét kitölt tó peremén és a mélyebb völgyek-

ben mocsár és mocsaras erd terült el, a kiemelked karsztterületen azonban bozó-

tosokkal és száraz erdkkel tarkított füves puszták váltakoztak.

C) A fauna kora

Mint minden barlangi fauna esetében, úgy itt is hiányzik az smaradványokat
szolgáltatott réteg közvetlen kapcsolata a külszíni rétegsorral, miért Í6 csak köz-

vetett módszerrel kísérelhetjük meg a fauna és azt bezáró réteg korának megálla-

pítását. Ez a közvetett út az ismert nembarlangi Hipparion-íaunákka\ való össze-

hasonlításból indul ki, folytatódik ezek közvetítésével a helybeli tavi-elegyesvízi

puhatest-faunák alapján történ korbeosztásba való besorolással, hogy ezeken

keresztül eljusson a kontinentális talapzat sekélytengeri üledékeinek üledékrendjébe

való besorolásig.

Az egyes alakok rendszeríani-származástani viszonyaiból adódó támpontok

során azt találjuk, hogy a halak, kétéltek, hüllk és madarak sokkal hiányosabban

képviseltek, hogysem bármiféle következtetésre jogosíthatnának.

Ezzel szemben az emlsök megfelel b anyagot biztosítanak. Az új

Rhinolophus-fajról csak annyit mondhatunk, hogy közelebb áll az oligocén-miocén-

eleji alakokhoz, mint a maiakhoz. A Csákváromys a fauna egyik si eleme, amely-

hez hasonlót nem ismerünk ///ppanon-faunákból. A hódfajok a Hipparion-faunákba

átnyúló miocén alakok. A Neocricetodon viszont a legszorosabban csatlakozik a

lels miocén Cricetodontinák egy részéhez, a Hipparion-faunabeli hörcsögökkel

nincs semmi kapcsolata. Parapodemus-faja az alsó negyedkorig követhet nem
legrégibb alakja. Felsmiocén alakkal azonos, vagy közelrokon a csákvári

Miohystrix- faj is, szemben a Hipparion-faunák általánosan elterjedt Lamprodon-

jával. A várható Indarctossal szemben primitív alak az itteni Agriotherium is.

Simocyon\a viszont fogazatredukcióban az eppelsheimi és pikermi alak közt áll,

ha egyébként külön utakon is jár. Kérdéses Amphicyon-iajunk miocén reliktum.

A vidrák közül a Paralutra-faj megint csak miocén kapcsolatokat mutat, míg az

Eomellivora európai miocén sökre v'sszavezethet palaearktikus-///ppunon-fauna-

beli alak. A fauna Iditheriinája a Hipparion-faunákéinál sokkal alacsonyabb fokon

áll, hiénája pedig rendszertanilag izolált kezdetleges formakört képvisel. A macska-
formák közül a Paramachaerodus- faj a Iiipparion-iaunák alakjaihoz képest si jel-

legeket mutat, a Parapseudailurus-faj viszont tortonai fajok felé köt össze.

Ezzel szemben Hipparion-launabeW új jövevénynek látszik a nagy Machairo-

dus, akárcsak a Trilophodoni leváltó Gomphotherium, vagy az új jövevény Hippa-

rion elssorban. Viszont már típusosán miocén alak a Macrotherium, szemben a

Hipparion-faunák Chalicotheriumával, vagy Ancylotheriumával. Ugyancsak miocén

reliktum-faj a kis Tapiriscus is. Típusos Hipparion-faunabeli alak a Microstonyx a

faunában, de a kérdéses Dorcatherinm sem idegen azokban.

Fontos a szarvas-félék szerepe. Az Euprox furcatus, mely a Hipparion-faunák-

ban ismeretlen, itt jellegzetes tortonai alakjában jelenik meg. A fauna egyik vezér-

alakja a Cervauiíus, viszont a délorosz meotiszi Hipparion-iaunákban sokkal fej-

lettebb szarvasfélék tömeges fellépését ritkaságképpen kísér si alak! A kis

Cervavitulus tisztázatlan kapcsolatai mellett is kétségtelenül az si alakok közé

tartozik, legalább oly kezdetleges, mint a Cervavitus. A két zsiráf-féle még tisztá-

zatlan, annyi biztos, hogy kapcsolataik csak a régibb Hipparion-faunák felé utal-

nak; a fiatal faunákban fellép Helladoiherium itt még hiányzik.
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A jellegzetesen (legalább is Európában) miocén Lagomeryx-ia
j

gyakorisága-

szintén sajátos ennél a faunánál. Végi az antilopokról megállapíthatjuk, hogy a

Hipparion -faunákkal közös, igen gyéren elforduló gazella- és Tragoreas-marad-

ványokon kívül éppen a gyakori maradványok si jelleg, szarmata alakokkal áll-

nak legközelebbi kapcsolatban.

Ez a kis áttekintés is jól mutatja: a csákvári fauna kis hányadában ál!

csak Hipparion-fauna-elemekbl, fajainak zöme azonban mégis miocén alak. Ebben

a tekintetben határozottabban mutatja a miocén jelleget, mint a kis fajszáma követ-

keztében erre alkalmatlanabb, de in situ kövületes középs-szarmata fels rétegében

(tehát fels-besszarábiaiban) fekv szevasztopoli fauna, vagy éppenséggel a szin-

tén puhatestüekkel igazolt rétegbl, Macira bulgaricás fels szarmatából kikerült

Kü?ük9ekmece-i fauna, típusos Hipparion-fauna-jelleggel. Es m nden tekintetben

sokkal határozottabban miocén jelleg, mint a gaiselbergi fauna, nem is beszélve

a brurm-vösendorfiról; elbbi alsó szarmatára települt, a pannon feküjét adó, de

már Congeria partschi-s lencséket bezáró kavicsrétegekbl, utóbbi Congeria

subglobosás alsó-pannonból. Viszont összetételében határozott átmenetet mutat a

Hipparion-fauna-elemek nélküli bajor Flinz, Oberhollabrunn, Sopron, vagy Fels-

tárkány felé. Ezek a (? közép) szarmata faunák a típusos cerithiumos alsó szarmata

(tehát volhiniaj) rétegek lerakódása utáni kontinentális, regressziós, homokos üle-

dékekkel, kezdetét jelentik annak a szárazföldi periódusnak, melynek tovább' folya-

mán, a íels-szarmáciai (tehát kerszoni) idszakban a regresszió során már a

besszarábiai-alemeletben létesült Bering-szoros hídján át Eurázsiába benyomult

északamerikai HipparionAauna-elemek mindinkább uralkodóvá válnak. A regresz-

sziós korszak végét jelz alsópannoniai (meótiszi) transzgresszió idején azután a

nedvesebb éghajlat hatása alatt sok miocén elem maradt vissza, a Hipparion-

fauna pusztai elemei ped'g az erds-bozótos terület alakjaival (orrszarvúak,

szarvasok) szemben egyedszámban feltnen visszaesnek (kínai ú. n. Chilotherium-

faunák, délorosz Cervocerus-Damacerus-os faunák).

D) Réíegazonosítás és korbeosztás

A tortonai-emelet végével megsznt a Paratethys Rhne-medencétl Kelet-

ázsiáig nyúló beltengerének egysége és a regresszió következtében kisebb-nagyobb

medencékre szakadt rendszer részmedencéi megkezdték önálló életüket. Ennek
során a t egyes medencék fokozatosan, de vízmennyiségtl, éghajlati adottságok-

tól és vízgyjtterület méreteitl, illetve környez domborzattól függen igen eltér

gyorsasággal váltak elbb elegyes, majd édesviz tavakká, hogy fokozatosan fel-

töltve szárazföldekké váljanak, illetve a Fekete-tengertl a Magyar medencéig e

fejldés legkülönbözbb fokozatait érjék el a mai napig. Az egyes medencék

önálló fejldéstörténete azonban eltér üteme következtében megakadályozta a

sztratigrafust abban, hogy az egyes medencerészek és medencék üledékeit egy-

mással összehasonlítva, azokat smaradványaik, fleg puhatest-maradványaik

alapján párhuzamosíthassák, vagy éppenséggel e nagyszámban kialakult lokál-

sztatigrafiát az igen összeszkült területen alkalmazható, de az egész földtörténet

rétegtani vázát adó, tengeri puhatest-faunák váltakozására alapított sztratigrá-

f iái rendszer folytonos tengeri üledéksorával párhuzamosítsák.

A minden geokratikus korban válságba jutó tengeri puhatestekre alapított

sztratigráfiai rendszert, adott esetünkben, mint az esetek legnagyobb részében, a

szárazföldi élet fejldési ciklusaival és az üledékciklusokkal való összehasonlítás

egységes szemlélete hozhatja egyedül helyes mederbe.

Említettük, hogy a szarmáciai emelet hármas gerinces-slénytani tagolása tel-

jes összhangban van a puhatestekre alapított délorosz helyi rétegfelosztá6sal.
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E hármas felosztás gyakorlati keresztülvitelét a terepen igen megnehezíti az a

tény, hogy a Magyar medencében és fleg attól nyugatra, ahol még elegyesvízi

alsó szarmata található,' csak helyenként elzi meg az eróziós- szakaszt a volhi-

ni-ai mészkre települt, illetve ezt is helyettesít homokos parti sorozat. Legtöbb-

ször hirtelen kiemelkedés után megindul a besszarábiai-kerszoni erózió a volhiniai

mészk felett.

A feltárásokban várható parti és szárazföldi üledékek sorozatában a kerszoni

idszakot képvisel hányba sorolandók még végs tagként, a „meotiszi“ tr-ansz-

gressziós alapkonglomerátum és kavics.

A besszarábiai öböl és bécsi medence szarmata-utáni transzgressziós felszíni

kibukkanásai szolgáltatták számszerit a legtöbb Hipparion-faunát, ezek tehát

úgy az ottani típus-meotiszival, mint az itteni alsó congeriás sorozattal állnak

kapcsolatban. Nálunk gerinces-faunával képviselve nincsenek. Bár az üledék-cik-

lusok összehasonlítása az alpesi orogénen kívül es területekkel igen veszélyes,

faunájának összképe alapján az eppelsheimi dinotheriumos-homokokat a kerszoni-

meótiszi-alemelet határára, a kínai Chilotherium -faunákat pedig a meótiszi aleme-

letbe helyezném, részben pedig a pontusi ál-emeletbe.

A pontusi alemelet, mely nálunk és tlünk K-re a meótiszitl jól elválik, gerin-

ces-faunái révén — úgy látszik — nem különíthet el élesen attól. Mint azt

Polgárdi kapcsán részletezem, mindkét fauna ugyanazt az erdsebb környe-

zetre utaló, Cervocerusos állattársaságot szolgáltatja, . melyet már -a délorosz meó-

tiszi rétegek is adtak. Hatvan, Pestszentlrinc és Rózsaszentmárton jelzik nálunk

a fiatalabb oongeriás rétegek gerincesfaunáját.

Nálunk az Unió wetzleris homokok, a Bécsi medencében, Besszarábiában kavi-

csok jelzik a pannon ciklus befejezését, elszegényedett, antilopos, ú. n. típusos,

tehát füves-pusztai gerinces-faunával. Baltavár és Polgárdi klasszikus lelhelyei

(elbbi évszázados kutatási múltja, utóbbi fajgazdasága miatt híres) de a bécsi

Belvedere-kavics és haltai homok is eleget szerepeltek az irodalomban.

A pannont záró kimmeriai-dáciai ciklusvégz regresszió után körülöttünk

mindenütt igen határozott transzgresszió indul meg (plaisanci, diesti, redo-ni, stb.)

,

ez nálunk a peremeken sehogy sem mutatható ki, hanem a wetzleris homokokra

következ erózióban vész el. A levant-ei ciklust azonban más kapcsolatban más
alkalommal még részletesebben érintem, így itt visszatérek -a szarmáciai és panno-

niai ciklusok távolabbi kapcsolási lehetségeire.

Míg a szarmáciai-emelet rétegeivel párhuzamo-sLható sorozatok nyugaton bele-

olvadnak a tortonai, vagy vindobonai s-orozat-ba (b-oldéri, stb.), addig az ezt követ

ciklus mindenütt kétségtelenül a miocén-sorozat és plais-ancival induló ciklus közti

üledék-ciklust jelenti. Éppen ezért ez a Földközi-tengerben sahélinek, északon pedig

anversin-ek nevezett sorozat idben föltétlenül azonos lesz a mi pannonunkkal. Ami

a nevet illeti, miután Roth eredeti szövegezése szerint a szarmata és diluv.um

közt fellép rétegek Pannóniában a Roth-nál diluviumként szerepl posztpannon

kavicstakarótól eltekintve tényleg a meótiszi-pontusi-kimmeriai tagokból álló üle-

dékciklust jelentik, tudatosan használom a fenti három tagból álló ciklus jelzésére

ezt a n-ev-et, avval a magyarázattal, hogy többet mondunk, ha egy közép-, vagy

keleteurópai üledékre pannont mondunk, mintha a jellegére vonatkozólag meg-

téveszt sahéli névvel látnánk el.

Végül hátra van még az Amerikával való párhuzamosítás kérdése.

Megszoktuk, hogy szárazföldi gerinces-szintjeinket addig nem tartjuk biztosí-

tottnak, míg Eszak-Amerika a mi viszonyainkhoz képest rendkívül teljes fauna-

összletével össze nem vetettük. Ezt az érzést még az is fokozza, ho-gy Észak-

Amerikában a faunaegymásután-okat éppen a szárazföldi sorozatnak az egész bar-
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madkort felölel, szinte hiánytalan fölytonossága lehetvé teszi a nálunk elképzel-

hetetlen hosszúságú fejldéstörténeti sorok felállítását, illetve a faunaegymásutánok

fejldéstörténeti tényekre alapítását.

Közelebbrl nézve azonban azt látjuk:

1. Elször is a szárazföldi üledékfolytonosságnak nincsenek ciklusai, tehát

határai sem, minden egybefolyik benne.

2. A szárazföldi üledékek, rendszerint az egész, nagy eróziós térszínen elszór-

tan fekv, egymással összefüggésben nem álló, kis helyi sorozatok tarka sokasága-

ként jelennek meg.

3. A fejldéstörténeti fokokra alapított szinthatározás mindig csak statisz-

tikusan valószín határokat ad, éles elhatárolásra azonban szinte teljesen alkal-

matlan.

E hármas nehézségnek tudható be, hogy Észak-Amerika egyedülálló teljesség

harmadkori szárazföldi gerincesanyaga, a ráfordított óriási munka és anyagi áldo-

zat, az elért rendkívüli fejldéstörténeti teljesítmények ellenére sem volt arra elég,

hogy legalább nagy vonásaiban biztosított harmadkori idbeosztást eredményezzen.

Kortáblázataikon az emeletnélküli beosztásokban sakkfiguraként tologatják ide-oda

az 'egyes „formációkat
11

és lelhelyeket, anélkül, hogy csak egy ponton is megálla-

podásra tudnának jutni.

Ugyanilyen „parádés
11

sztratigráfia alakult ki Délamerikában, ilyen van kiala-

kulóban Belsázsiában és Afrikát, meg Indiát is fenyegeti bizonyos tekintetben

ez a veszély.

Természetes, hogy mindenütt, ahol a világtengerekrl való leszakadás követ-

keztében valamely terület helyi sztratigráfiára kényszerül, igen csábító az ilyen

parádés sztratigráfia. így történt azután, hogy miután Észak-Amerika sztratigrá-

f iái beosztásában egyesek a Hipparion megjelenésével jelzik a püoeén- kezdetét,

nálunk is a többség hajlamos volt arra, hogy ezt vegye alsó határul. Ma már
tudjuk, hogy ez a határmegvonás nem felel meg a tényeknek: Szevasztopol

Hipparion-faunája, a Sylt-i lelet, Csákvár, KÜ9Ükcekmece, mint részben puha-

testekkel biztosított, részben pedig faunaösszetételében igen ers miocén-jelleget

mutató faunák azt igazolták, hogy a Hipparion-faunák Európa szívéig jutottak a

szarmata emelet közepe után, szükségképpen tehát nem indulhattak el Észak-Ameri-

kából a Bering-szoroson keresztül a piiocén elején!

Ennek a kérdésnek idközben komoly irodalma támadt, jórészt a szarmata-

felfogás ellen!

Az utóbbiakkal szemben a következ, eddig még sorompóba nem állított ellen-

vetések tehetk:

1. Észak-Amerika Hipparion-jai az „alsó pliocénban
11

k'vétel nélkül sokkal

sibb jellegeket mutatnak (protoconus alakja!), mint a legsibb eurázsiai Hipparion

(a Hemihipparion, mint valószínleg fiatalabb bevándorló, itt figyelmen kívül

"hagyható)

.

2. A Hipparion-nal kb. egyidben jelennek meg Eurázsia területén a többi

amerikai bevándorlók.

« 3. Elbbi ténnyel szemben igen feltn, hogy míg Észak-Amerika ú. n. alsó

pliocénjében egyetlen eurázsiai alak sem bukkan fel, addig a „középs 11

pliocén-

ben egyszerre egész sor bevándorolt alak jelenik meg (Simocyon, Agriotherium.

Indarctos, Eomellivora, Plesiogulo, Ailumena, ? Machairodus, stb.).

4. Ha a Hipparion fellépése nem adott volna okot a pliocénbe osztásra, a miocén-

típusok perszisztálása és az új, pliocén-alakok fellépése alapján legalább is a Valen-

tiné- és Ricardo-formációk. illetve a' Republican, Clarendon, Rattlesnake közé tették

volna a határt, ha nem a Clarendon fölé!
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Mindezekbl kényszerítén . következik, hogy:

1. Az egész Santa-Fé-, Ricardo-, Valentine-csoport az európai mélyebb

szarmatával azonosítható.

2. A Clarendon-sórozat volna a fels szarmatánknak megfelel.

“3. Végül a Hempliillian és Blanco kétségkívül pliooének (természetesen nem

Hemphill-plaisanci alapon, mert ebben az esetben igen si amerikai Plesippus-

alakok volnának jóval fiatalabbak igen ""Tej lett Macrohippus-nembeU, jóval öregebb

leszármazottaiknál!?).

Az elmondottakból következik a mellékelt kortáblázat, melyhez csak annyit

kell még hozzáfznöm, hogy az üledékciklus és szint közti alapvet ellentét eredmé-

nyezte átcsapásban az üledékes ciklus üres mezit természetszerleg szárazföldi

korszakok töltik ki. Ezek élettani, de nem földtörténeti egységek, tehát a 'szint

határa az élettani közeg megváltozásakor, illetve annak az élvilágra kiható követ-

kezményeként az élvilág összetételének megváltozásakor vonandó meg. Viszont

az üledékciklus határa nem itt van, hanem a regressziót okozó földtörténeti er
megsznténél, ahol elméletileg az új transzgresszió közvetlenül a regresszió maxi-

muma után elindul, azaz valamivel a terresztrikus, illetve regressziós szint közepe

után, de mindenesetre még ennek Tnaximumához közel. Ha mindezt meggondoljuk,

sok vitát kerülünk el abban a tekintetben, hogy átmeneti korszakok a közvetlen

magasabb kategóriák végére, vagy elejére essenek, vagy pedig a mindenkori

típusos malakologus-sztratigrafus álláspont szerint, mint kényelmetlenek kiessenek.

Elméletileg természetesen a földtörténeti hatóer átfordulása pillanatára essenek.

Gyakorlatilag viszont a tengeri üledéksorok rendszerezésénél körülbelül mindegy
(hiszen mindegy, hogy ami nincs, hova teszem!), az összképnél azonban, ahol az

esetleg üledéknélküli, terresztrikus korszakot ugyanúgy' értékelem, mint a vastag

szedimentációs korszakot, helyesebb a végére tenni. Ezért zárja az akvitáni emelet

az oligocént, a kerszóni alemelet a miocént.

Mediterrán-, Atlanti- és

Északi tengeri üledékek
Pannóniái és Ponto- Káspi elegyes-

és édesvizi sor

Északamerikai szárazföldi

sorozat

Asti

Levantei Blanco
Plaisanci, Diesti, stb.

Sahéli

(Antwerpeni, Messinai,

Redoni.)

Pannóniái

Kimmeri (Dáciái,

Rhodani)

Hemphill,
Thousand Creek, stb.

Pontusi’

Meotiszi

•

Vindobonai (s. 1.)

(Boldéri, etc.)

Szarmáciai

Kerszóni Clarendon, Rattlesnake.

Republican, Upper Snake
1

Creek, stb.

Besszarabiai

Ricardo, Valentiné, stb.

Volhiniai

Tortonai Barstow, stb.

26 Földtani 'Közlöny 10— 12. sz.
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M. K p e ií o h :

<í>ayHa Hipparion b oKpyjKHOCTH HaKBap

ÁBTop cooömaeT o pacKomcax npoH3Be^,eHHi,ix b btom ro^,y b nemepax
naKBapcKoro paiíoHa. B pe3yvrbTaTe paóoT y^,a.ioci> oHapyacHTt oraTyio i})ayHy

XunnapiTOHOB Bcero 56 BH^aMH. Cpe,a;n bthx HMeioTca cae^yiomue HOBtie

bh^bi: Rhinolophus csákvárensis n. sp., Csákváromys sciurinus sp. g. Para-

podemus albae n. sp., Miohystrix parvae n. g. n. sp., Paralutra transda-

nubica n. sp.,Tapyniscus pannonicus n. g. u. sp., Cervavitulus mimus n. g. u. sp..

Abtop onpe.ae.TU.i Bo3pacT (JiayHBi b Kep30HoK0M ropu30H're • eapMaTCKoro

apyca.

THE HIPPARION-FAUNA FROM CSÁKVÁR
BY M.KRETZOI

During the excavations in 1926 and 1928 led by O. Kadic in the Ester-

házy-Cave (Báracháza) near Gsákvár, County Fejér a keyfauna in the problen

of the Miocene-PÜocene boundary came by, nt only of local, bút alsó of inter-

continental importance. Since then the excavations paused in Csákvár, therefore

the monographical study of the fauna was postponed year by year. In this year

the excavation belonging to the Five Year Plán of the Hungárián Scientific

Academy — we could go on with our researches in Csákvár.

By the order of the Hungárián Geological Institute I continued the work

with my two collaborators Miss S. Varrók and Zr. J. Klein, preparator, froin

17th May to 25th July. ,

The collecting work had two main trends. The whole foreground was deepened

with about 2 rneters, by which we got an important matériái of Upper .Sarmatian

to Holocene age and we could clear the cleftsystem of the foreground. We made

fiee a Hipparion fauna-layer, hitherto unapproachable by blasting and removing

the stuíí which had formerly fiiled up the camine and the hind section of the cave.

We have found a fine mate’rial during the work of this year in the Holocene

humus of the foreground. A loose, yellow Old-Holocene sediment — converging

and disappearing forward — was found this year as a thick laver in the camine,

in the hind section of the cave, bút tliere were hardly .any íossil remains here.

Upper Pleistocene finds came from the mixed layers of the foreground, this laver

being exhausted in its primary site in the cave. After having removed the clay

from the camine we found the original thick laver with Hipparion-fauna at the

hind part of the cave, bút in the narrow cleft only in lesser quantity. In th:s

section the stratum was full of remains appearing in nests, bút uníortunately they

were bruised by the heavy rocks fallen on them. This explains ihat only teeth

show acceptable preserv;ation, while bones of extremities, etc., already broke to

splints in the layer. Numerous important finds came out of the foreground from

secondary foundplace.

After having finished the excavations fór a time, I think necessary to publish

the completed üst of the fauna from each strata and in the case of the Hipparion-

fauna, the most essential commentaries as well.

1. Upper Holocene blackish humic clay.

The latest sediment of the cave, the black humic clay mixed up with limestone-

rubble reaches 3—4 m thickness in the foreground; decreasing to a generál J m
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in the cave, grows fiiin towards the camine, and entirely diisappears there. Accord
ing to fhe first üst, the members of the fauna belonged to 17 species. This number
rose to 26 by the matcrial of the excavation in 1928 and after the collecting work
oí this summer I can enumerate here 66 species — without the bird-fauna — ,

more than doub'.e of the first list.

1 . Abida frumentum (Draparnaud)
2. Chondrina clienta (W e s te 1 r u n d |

3. Orcula dolium (Bruguiere)
4. Chondrula tridens (Mülier)
5. Ena obscura (Mülier)
6 Zebrina deirita (Mülier)
7. Caecilioides acicula (Mülier)
8. Rétinéila nitens (M i c h a u d)

9. Oxychilus austriacus (Wagner)
10. Helicella obvia (Hartmann)
1 1. Cepaea vindobonensis (P í e i f f e r)

12. Helix pomatia Linné
13. Pistin indet.

14. Pelóbales fiiscns (Laurenti)
15. Bufo bufo (Linné)
•16. Bufo viridis Laurenti
17. Hyla arborea (Linné)
18. Rana esculenla ssp. indet.

19. Rana sp. indet,

20. Lacería viridis (Laurenti)
21. Ophidia indet.

22. Anser sp. indet.

23. Anas boschas Linné.
24. Anas crecca Linné
25. Phasianus sp. indet.

26. Scolopax rusticola (Linné)
27. Nyctea scandiaca (Linné)
28. Bubo bubo (Linné)
29. Colaeus monedula (Linné)
30. Corvus corax Linné
31- Talpa europaea Linné
32. Erinaceus routnanicus

B a r r e 1
1—H a m i 1 1 o n

33. Sorex araneus (Linné)
34. Sorex minutus (Linné)

35. Crocidura leucodon (Hermann)
36. Rhinolopus hipnosideros

(Bechstein)
37. Myotis oxygnathus (M o n t i c e 1 1 i i

38. Epiesicus serotinus (S eh re bér)
39. Homo sapiens Linné
40. Cileltus ciiellus (Linné)
41. Glis glis (Linné)
42. Apodemus sylvaticus (Linné)
43. Apodemus agrárius (P a 1 1 a s)

44. Mus musculus Linné
45. Microtus arvalis (P a 1 1 a s)

46. Arvicola schermati (Shaw)
47. Spalax cf. hungaricus N e h r i n g
18. Lepus europaeus P a 1 1 a s

49. Canis lupus Linné
50. Canis familiáris ssp. inaex.

51. Vulpes vulpes crucigera

(Bee hs tein)
52. Ursus arctos Linné
53. Martes martes (Linné)
54. Mustela nivalis ssp. inder

55. Putorius putorius ssp. indet.

56. Meles meles (Linné)
57. Felis catus Linné
58. Felis silvestris Schreber
59. Lynx lynx (Linné)
60. Equus caballus ssp. indet.

61. Sus sr.rofa ssp. indet.

rnnrpQius (L i n n é)

63. Cervus elaphus Linné
iiiri us L i n n é

(

65. Ovis aries Linné
66. Bs taurus Linné

Most abundant mernber of the fauna is the hare, local curiosity the lynx,

brown bear and the Molluscan genus Caecilioides known till now only as a

living íorm.

As to the remains of humán industry I mention first of al! a beautifu Ily

elaborated chipped arrow-head. By the way, the maerial of the layer exíends írom
the Later Neolithic- to our times.

2. The Old-Holocene finds of the yellow clay (from the camine).

The hind section of the cave — above the mari ccntaining HipparionA auna —
was füled up with light-yellow, loose limestone-rubble layer of elay fi I ling alsó

26*



404

the vertical camine opening above this section. In the attenuated front part oí

the bed relatively more fossils were found in 1928 than in the tíiiek hinde>-

parts, the latter giving only a few remains. Therefore the list containing 28 forrna

was augmented only to 30. conststing of

1 . Zebrina detrita (M ü 1 1 e r)

2. Cepaea vindobonensis (P í e i í í e r)

3. Bufo bufo (Linné)
4. Bufo viridis Laurenti
5. Rana temporaria Linné
6. Rana dalmatina Bonaparte
7. Ophidia indet.

8. Anatide, gén. et. sp. indet.

9. Gallus ? sp. indet.

10. Phasianus sp. indet.

11. Coiaeus monedula (Lin.né)
12. Chelidon sp. indet.

13 Crocidura sp. inch"

14. Chiroptera, gén. et sp. indet I.

15. Chiroptera gén. et sp. indet. II.

the following species:

16. Glis glis (Linné)
17. Eliomys quercinus (Linné)
18. Spalax sp. indet.

1 9. Cricetus cricetus (Linné)
20. Rattus sp. indet.

21. Apodemus (?) sp. indet.

22. Lepu's europaeus P a 1 1 a s

23. Canis sp. indet.

24. Ursus arctos Linné
25. Mustela nivalis L i n n é

26. Putorius putorius (Linné)
27. Meles meles (Linné)
78. Felis siluestris Schreber
29. Sas scrofa ssp. indet.

30. Capra hircus Linné

The- fauna, is remarkable fór tvvo reasons. First, as I formerly mentioned, the

predominance of the dormouse remains shows climatic conditions greatly difíering

írom those of our days, indicating the age of the bed as basal Holocene. The

appearence of domestic animal-remains in our fauna militate against the location

of th :

s stratum in the Mesolithic (hazelnut) period.

3. Laté Pleistocene brown rabbié claij

The Laté Pleistocene brown rubble was already exhausted during the first

two collectings, therefore the remains of this year, coming from this bed were

found only in secondary places, in the foregrounö of the cave. The 29 species

found here are the following:

1. Bufo bufo (Linné)
2. Bufo viridis Laurenti
3. Rana dalmatina Bonaparte
4. Rana méhelyi B o 1 k a y
5. Anas boschas Linné
6. Fuligula nyroca (Linné)
7. Tetrao urogallus (Linné)
8. Lagopus mutus M o n t i n

9. Lagopus lagopus (Linné)
10. Coiaeus monedula (Linné)
1 1 . Talpa europaea Linné
1 2. Erinaceus europaeus Linné
13. Homo sapiens ssp. indet.

14. Citellus cf. citelloides (Kormos)
15. Spalax sp. indet.

16. Apodemus (?) sp. indet.

17. Lepus timidus Linné
18. Vulpes vulpes vulpes (Linné)
19. Spelaeus spelaeus

(Rosenmüller)'
20. Martes martes (Linné)
21. Meles meles (Linné)
22. Crocuta spelaea G o 1 d f u s s

23. Felis silvestris Schreber
24. Equus cf. woldrichi Antonius
25. Coelodonta lenensis antiquitatis

(Blumenbach)
26. Cervus elaphus ssp. indet.

27. Rangifer sp. indet.

28. Megaloceros sp. indet.

29. Bison sp. indet.



The composition of the fauna corresponds ío the type of Wfirm I— II, Wiiim
II respeetively, though nt cave-hear, bút cave-hyena is the most írequent carni-

vore of it. This opinion is supported by somié implements of Aurignac-type (a

p.erforated elaphine canine) and fragments of two bracelets of ivorv.

4.

The Hipparion-fauna.

The cave is íilled over the bottom with a .gréyish, locally yellowish marly
clay full of boné- and tooth-remains representing various members of a rich

llipparion-launa. As a result of our excavations, the number of species increased
írom 31 of the first report to 56 in this year.

In the followings I give a short summary of the Hippcirion-fauna referring
to the earlier materiális only where it is necessarv. On’y new taxonomical caíegorks
are deseribed brieflv, in the íorm of diagnoses.

Pisces.

1. Piscis inde:. (cf. Clciricis sp.) — The proximal spinal end of the pectoral

fin with serrated hind rim, íine longitudinal striae, rather remind of the Silurid

froin Roussilion, deseribed by D épé rét as belonging to the abeve-mentioned
form.

2. Piscis i*det. (cf. Leuciscus sp.) — The tooth of a smaller Cvprinid seems
to belong to a form near Leuciscus.

Amphibia.

3. Bufo cf. bujo (Linné). — A Bufonid is represented only by an urostyle

found in 1929.

4. Rcina cf. íemporaria Linné. — A íragmentary tibia reíers to this species.

5. Antira, gén. et sp. indet. — The antebraehium of a little frog, nt iden-

tiíiable with the íormer ones.

Reptilia.

6. Cletnmys hungarica S zalai 1934. — S zalai deseribed the species on
the hasis of a single ilium, found during the excavations of 1926.

7. Testudo csákvárensis Szálai 1934. Somé shield-fragmen's and extre-

mities came out this year, too.

8. Lacerlilia, gén. et. sp. indet. — One single, nt closelv determincd cerebral

vertebra.

9. Ophidia indet. — One vertebra of snake.

Avés.

*

10. Cygnus csákvárensis Lambrecht 1929. — We have on!y the matéria!

of 1926 (metacarpale, phalanx).

11. Avis indet. I. Phalanx of a galliform bird.

12. Avis indet. II. Phalanx III. of a bird well over the d
:mensions of a Gypid.
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MAMMALIA

Chiroptera Blumenbach.
Rhinolophidae Bell.

Rhinolophns Lacépede' 1799.

13. Rhinolophns csákvúrensis n. sp. (Holotype: F. I. V. 6002, leit mandible

with P4—

M

;j
and alveoli oi Ii—

P

3 .) This form, though corresponds in dimensions

to Rhinolophns ferrumequinum

,

difíers írom it by its more developed, írom botb

R. lemcinensis and delphinensis by its weeker Ms , and írom all tbree by the lower

and more elongated mandible. The very iittle alveole of P3 and the lamina 011

the hind margin of the processus angularis proves the identity with Rhinolophns

opposed to Psendorhinolophus. — Dimensions: length of the mandible: 15 mm
toothrow: 9,2 mm, Mi—

M

3 : 5,8 mm. A left upper canine and the distal end of a

left humerus probably belong to the same species.

fílires L i n n é.

(?) Sciuridae Gray.
Csákvóromys nov. gén.

14. Csákvóromys scinrinus n. sp. (Holotype: F. 1. Y. 6003. Corpus of the righl

mandible without ramus, with fairly worn molars.) A Sciuriform rodent of the

size of a X'itellns, with elongated mandible, wide masseteral impression, with

right lower bordér. Enamel snrface of the I with longitudinal ribs, molars strongly

brachyodonr. Dimensions: length of mandible 28—28,5 mm, hight under P4 5,8 mm,
lenght of P4—

M

3 8 mm. transversal diameter of 1 : 1,4 mm, sagitlal diameter of

the same 2,4 mm.

Casioridae G r a y.

Pnlneomijs K a u p 1832.

15. Pcdaeomys castoroides Kaup 1832. — The new matériái includes a few

teeth, completing the founds of the former excavations consisting of good raan-

dibles and extremities. The generic and specific name replaces Chalicomys jügmi

K a u p used fór a centnrv, bút falling in synonymy of The former antedating this

with a year.

Chlcromijs Schlosser 1 885 ex Meyer 1 843.

16. Chloromys (?) minutus (Meyer 1838). — A single upper I represenfs

Ibis Iittle Castorid of which a finé mandible was found du ring the excavations in

1926. The form broadly corresponds to the type of H. v. Meyer írom Weisseneau.

More uncertain is the generic position of The species: no doubl about it that t

has ncthing to do with the true Castorine genera Steneofiber-Palaecmys-(Sino-

castor)-Castor; the same was .stated by St irton, bút it lies in the Irogon-

theriine-line of the family as a braehyodont, small-sized group of it. It can either

be signed to Chloromys, biased on^ Chalicomys cseri by H. v. Meyer, re-defined

by M. Schlosser, or consi dered' an independent evolutionary line, as being nt
identifiable with the American Monoscinlax, differing in several important features

írom it.



407

Giires indel.
17.

Sciuroidea (?) indet. — Fragment o? an ilium representing a type over

the size of a hamster, nt identiíiable with any other form of the rodents, so

it must be considered a further member of the fauna.

Muridae G r a y.

Neocricetodon K r e t z o i 1 930.

18.

Neocricetodon schaubi Iyretzoi 1930. — (Holotype: F. I. V. 6004, left

inandible with the I and Mi.) — This is a group representing forms differing froirr

C. Untét based on C. sansciniensis and the related genera Plesiopidus V o u n g
(— Plesiocricetodon Schaub) and Palaecricetus Agyropulo bv non-

stephanodont and non-lophodont primitive bunodont molars with strongly developed

mesostylid-crest extending to the margin, representing the same rangé in time.

A more elongated Mi and a stronger frontal cingulum distinguishes the type-

species, whieh probably includes one of Stromers Flinz-material — froni

„ Cricetodon“ gaillardi and breve belonging to the saine genus. Here I have to

mention that Schaub in 1934 erected a new genus fór Young’s Cricetulus

grangeri using the term Neocricetodon. In order to replace this preoccupied name
1 erected the genus Epicricetodon. Subsequently this hardly identiíiable group of

uncertain relation must be listed as Epicricetodon grangeri (Young) — savé it

belongs to the group established by me.

Parapodemus Schaub 1938.

19.

Parapodemus albae n. sp. — (Holotype: F. I. V. 6005, front hali of the

left mandible with I. and Mi; Paratipoid: F. I. V. 6015, left mandible without

ramus only with I.) — Smaller than P. gaudryi (Measures of M
x 1,8X1,0 mm)

with strong frontal conelet and well developed lateral secondary eusps, main
cusps nt arranged yet in transversal cresls.

Hystricidae G r a y.

Miohystrix n. gén.

20.

Miohystrix parvae n. sp. — (Holotype: F. I. V. 6006, right mandibular

corpus without M3 and tip of I; Paratipoid: F. I. V. 6007. fragment of I sup.) —
A Hystricine more slender and under the dimensions of Lamprodon, the Hystricid

of the European Hipparian-faunae, with brachyodont molars like in Siuacanthion.

Frontal diameter of I is narrow like in Atherura, this latter resembling our object.

considering the primitive form of the mandible, bút with simpler arrangement oí

íolds in molars, approaehing Sivacanthion, in this respect. The single described

species referab'.e to this genus (beside the type) is „Hystrix" suevica of S c h l s-
sé r, differing írom the Csákvár type by its aberrant dimensions- and simpler fold-

pattern. Length of the toothrow P
4—

M

3 is about 30 mm.
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Ferae Linné.
Agriotheriidcie K r e t z o i.

Agriotherium Wagner *
1 837.

21. Agriotherium sp. ind. — The matéria! belonging lo this form, being
represented in our first eollection only by the lingual fraction of Mi, increaseci

this year with the trigonid of Mi, with M2 and P l
. This fortn with his Mi of

38 min and M2 of 28 X 30 mm lies nt- only behind the Indarctos-forms with a
sectorial of 44—46 mm, bút alsó behind Indarctos ponticus (Kormos) and
refers in this respect to the Agriatherium-Lydekkcrion-group. It alsó reminds of

this fönn in its M1 with week hypoconus and therefore rounded lingual hiúd

margin.

Canidae G r a y.

Simocyon W agner 1858.

22. Simocyon hungaricus Kretzoi 1927. — (Holotype: Ob/3791, right

mandible broken behind the M), with P3-M,; Paratipoid: Ob/3792, fragment of the

leit mandible with P 4 ).
— This form holds the midd'.e between S . diaphorus

(K a u p) and S. primigenius (Roth et Wagner) considering the reduction of

the dental fonnula. A little P3 is sti!l present, bút biradicular, contrasting in this

respect the totál loss of P
3 in S. primigenius or the unreduced P

2 .3 in S. diaphorus.

Tooth-dimensions: P 3 7,4><3,9 mm, P4 12,6X8,0 mm, 23,1X10,2 mim.

Amphicyonidae Trouessart.

23. Ampliicyonidarum g. et sp. ind. — Somé bcne-fragmenls of a Canioid-forru

exeeeding Simocyon, bút nt reaching Agriotherium in size. must be mentionod
here.

Mustelidae S w a i n s o n.

24. Martinarum (?) g. et sp. ind. — An upper canine with the size of a recent

otter, bút of more óval cross-section and somé other fragmentary limb-bones

remind of a larger Martiné.

Parenhydriodon Kretzoi 1930.

25. Parenhydriodon csákvárensis Kretzoi 1930. -— (Holotype: F. I. V. right

M,: Paratipoids: F. I. V. M1 dext.; Ob/3836; right upper canine; Gb/3835; right

lower canine. — Further matéria!: canines, I
3 and M2 .)

—
< To this genus belong

Lutrine forms with voluminous canines as in Enhydriodon; Sivaonyx-Wke Mi,
cxcept the broad. fiat inner cingulum — Lutra and Ao/ii/x-resembling ML

Paralutra Román et Viret 1 934.

26. Paralutra transdanubica n. sp. — (Holotype: 6009, P 4
;

Paratipoid: M 1
.)

This new form corresponds in size to our recent otter, bút in morphological

character it is nearest to P. sieinjieimensis (Fraas). On the other bánd the

deuteroconus of P 4 is more expanded in the Csákvár form. On Ml the inner cin-

gulum is more developed. the outer cusps mor^ labially situated.



Eomellivora Z d a n s k y 1924.

27. Eomellivora hungarica altéra Kretzoi 1942. — Of this form, (named
by me in 1930) a detailed 1 descriplion was edited in 1942. The new matéria!,

collecred iri this year does nt snpport any news to our knowledge of this group,

named on ground of materials from Eastern Asia. The form is known since 1913

(rom Hungary (Polgárdi), described and figured bv Kormos as Hyaena
eximia jav.

Htjaenidae G r a y.

Protictitheriam Kretzoi 1930.

28. Prolictitherium csákvárense Kretzoi 1930. — The new matériái (M 2 ,

M2) 3 P, 3 C) allowed s to coinplete the diagnose of this little Ictitheriine

;

the

premolars — except P< — arc without paraconid, éusps on the Mi rolaíively very

high, deuterocon very strong in P 4
, while upper molars represent an advanced

evolutionary slagé. This proves the independent, partlv divergent phylogenetie

line of this group.

Allohyaena Kretzoi 1930.

29. Allohyaena kadici Kretzoi 1930. Most abundant member of the

fauna beside Hipparion, Tragoeerine and Cervavilus. The finds im this year do

nt add to our knowledge of this Hyaenid, entirely isolated in the system. The last

25 years did nt bring any new details to us concerning the origin andi connec-

tions of this form. Apart from the Mt of Léberon mentionén hy me in 1927,.

Hyaena salonicae of Andrews is the on!y form remarkable in the Allohyaena-

group.

Feliformia Kretzoi.
Machairodontidae Woodward.

Machairodus Kaup 1833.

30. Machairodus sp. ind. — The very .scarce matériái referable to this form

is only sufficient fór the recognition of a great Machairodont. without precise

specific determination. It is nt cleared yei, whether the Eppelsheim Machairodus
aphanista (Kaup), or the Pikermi M. leoninus (Roth et Wagner) lived in

our Hipparion-fauna.

Meganlereontidae Kretzoi.
Paramachaercdus P i 1 g r i m 1913,

31. Pararnachaerodus matthewi (Kretzoi 1930) .
— Holotype: Oh/37 1 7. lovver

M|.) — This is a Paramachaerodont allied to the other forms, as schlosseri ,

h.ungaricus, etc., bút carrying a well-developed metaconid on M,; dimensions
correspond to forms mentioned above. (Lenght of M[ is 22 mm.)

Purapseudailurus Kretzoi 1929.

32. Parapseudailurus osborni Kretzoi 1929. — Front portion of a P 4 well

corresponding to ,, Metailurus" tninor Zdansky, referable to our genus.
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Felidae G r a y.

33. Felinarum g. et. sp. ind. — A right iower canine corresponding in dimen-

sions to our wild cat, bút diííering írom it in proportions, being more massive.

This feature reminds in somé way of Styriofelis, bút this is nt a reason it itselí

íor identification. The well developed groove on the outer side of the canine proves

the true felid natúré of Ihe form.

Leontoceryx K r e t z o i 1938.

34. Leontoceryx cf. bessarabiae Kretzoi 1938. — Aíter the Tortonian (in

Grive St-Alban) appearance of the Miopanthera törteti (Gaillard) it is nt
surprising that we got a true Pantherine here; unfortunately only a single Iower

canine was found írom this interesting cat. Its dimensions, the relatively stout

íorm and mainly its accentuated outer groove show tliat it is approximately

idertifiable with the form I based on Machairodus schíosseri of Alexejew írom

Novo Jelizavetovka in 1938.

Proboscidea I 1 1 i g e r.

Gomphotheriidae Cabrera.
Gomphotherium Burmeister 1 837.

35. Gomphotherium longiroslre (Kaup). — The characteristic Proboscidean

of our Hipparion-fauna is represented by a young molar tooth in the matéria! of

this year. This aiso shows the transitional character tending to Anancus in

contrary of the remains írom Baltavár, which is the finding piacé of the type.

This alsó indicates the parallel evolution instead of reál transitional tvpes.

Mammutidae Cabrera.
Zygolopliodon V a c e k 1877.

36. Zygolopliodon sp. ind. — Apart front the tooth-fragments published in

1927 as belonging to Dinotherium and amended in 1930 to Zygotophodon — no

further matéria! came out.

Perissodactyla O w e n.

Equidcie G r a y.

Hipparion Chr istol 1832.

37. Hipparion cf. gracile (Kaup). — The most abundant member of the

fauna, many times exceeding all the other forms. As to the dentition it resembles

Hipparion gracile, without characters recalling Hipparion mediterraneum. The

ecmplication of the enamel fo'.ds in the molars does nt reach the degree of the

Eppelsheim type, bút well agrees with those írom Baltavár, Polgárdi and other

Hungarican "localities. It is important to emphasize that our Hipparion-form

represents a well-established higher phylogenetic stage than the Hipparions of

North-America, as in the case of all Eurasiatic íorms contrasting to the North-

Americans. According to L. Bogsch, in limb-proportions our matéria! approaches

the Hipparion mediterraneum groüp.

38. Hipparion sp. ind. — A part of the Hipparion-matériái is in many
respects aberrant írom the Hipparion gracile type, bút too poor íor determination.



Chalicotheriidae G i 1 1.

Macrotherium L a r t e t 1837.

39. Macrotherium cí. grande (Lartet 1833). — The Chalicotherium sp. of

our íirst report on ground of its P4 neither belongs to Chalicotherium goldfussi

characterized by a little P 4 , nor to the hypsodont Schizotheriine „ Chalicotherium

“

baltavárense = ? Colodus (Ancylotherium) penteiicus, bút it can be identified

with a brachyodont Miocéné member of Macrotherium with an unreduced P 4 .

Tapiridae B u r n e 1 1.

Tapiriscus n. gén.

40. Tapiriscus pannonicus n.g.n.sp. — (Holotype: F.I.Y. 6011, P 2-P 4
and

M
a

dext., P
3
sin., all írom the same animal.) — Our Miocéné and Pliocene Tapirids

are accompanied írom time to time by an unnamed Tapirid-branch, little, in molar

structure brachyodont, narrow and lowly-specialized. The fönn difíers very mucii

írom the great Tapirus priscus of our Hipparion-faunae. Dimensions: P
2 16,8X19,8

mtn, P3 15,8X12,1 mm, P 4 15,9X12.8 mm, M3 19,6X12,3 mm.

Rhinocerotidae Gray.
Stephanorhinus Kretzoi 1942.

41. Stephanorhinus (?) sp. indet. — Rhinoceroses of the Tertiary Epoch

belong to the groups which cause the most difíiculties in determinapon, especially.

ií the matériái of our disposal consists of limbbone-íragments, milk molars and

poor íragments of definitive molars. In determining this form as Stephanorhinus

1 considered its great dimensions and the reduced I — contrasting the great

íusks of the Didermocerus schleiermacheri — in our Hipparion-fauna.

Brachíjpotherium Roger.

42. Brachíjpotherium (?) sp. ind. — A médián metatarsal, somé astragali and

various other remains indicate the presence of a lesser, brachyopodal rhinoceros in

the fauna. Though the dimensions and the grade of abbreviation in the metapodial

differ in somé ways írom the contemporaneous fenn of Brachypothenjum, the

existence of Chilotherium is nt very probable. Otherwise the geographical evidences

alsó suggest Brachíjpotherium in eontrary to Chilotherium.

Artiodactyla O w e n.

Suidae Gray.
Microstonyx P i 1 g r i m 1926.

43. Microstonyx cf. antijuus (Kaup 1833). — The characteristic Su :

d of

Hipparion-faunae with little canine is írequent alsó in Csákvár. Still it is rather

difficult to decide, to which of the „Sus“ antiquus-major-erymanthius group do

Ihese remains belong, because their connections are nct cleared vet; possibly all

the 3 r)ames represent the same species.

Dorcátheriidue M i 1 n e E d w a r d s.

Dorcatherium Kaup 1833.

44. Dorcatherium (?) sp. ind. — A tuminant-canine is nt identifiable with

that of the ensiíorm canine of the genera Cervavitus, Procupreolus and Euprox.

Therefore it can be referred to Dorcatherium together with somé premolars.



Cervidae G r a y.

Euprox S t e th I i n 1928.

45. Euprox furcatus (Hensel 1859). — This species — a typical Tortonian

íorin — was determined on tlie basis of a characteristic antler-íragment. An upper

C will alsó belong here.

Cervavilus Khomenko 1913.

46. Cervavitus cí. tarakliensis Khomenko 1913. — After the Hipparion this

deer is the most numerous member of the fauna. Bifurcated antlers, witli high

stock, relatively vveek tine branching off high over Ilié burr, show the difference

between this form and the genera Cervocerus and Procapreolus, nt mentioning

the complicated form of molar patterns in contrary to Procapreolus. The comparison

with the type matériái of Taraklia is nt suíficient to decide, whether the Csákvár
íorms belong to the South-Russian species, or they represent a taxonomic unit.

Cervavitulus n. gén.

47. Cervavitulus mimus n. sp. — ( Holotype: F.I.Y. 6012, antler-íragment with

a part of the frontal. — Paratipcids: F.I.Y. 6013— 14, with two further antler-írag-

ments.) — The little Cervid, reminding of Cervavitus, Procapreolus, Paracervulus,

even of Amphiprox, bút nt reaching half of their dimensions is properly an exact

diminished equal of the first, except the inelination of the antler on the frontal

boné, diífering írom that of the Cervavitus. (It must nt be forgot that only the

base of the beam is known in this form and nt even the piacé and hight of the

bifurcation.) — Dimensions: hight of the stock cca 32 mm, diameter 14X1 1,2 mm.

Giraffidcie Gray.
Csákvárotherium K r e t z o i 1930.

48. Csákvárotherium hungaricum Kretzoi 1930. — A good limb-bone-mate.-

rial írom a Giraffid of mediocre size represents probably a tiue Okapiine of primi-

tive construction, determined formerly as a Giraffine, i. e. Bohlinia. A detailed

description of the form will follow.

Palaeotragus G a u d r y 1861.

' 49. Palaeotragus sp. ind. — A lower P and the tip of a horn-core indieates tlu*

nresence of a little Giraffid — probably this genus — in the fauna.

Lagomerycidae Pilgrim 1941.

Lagomerijx R o g e r 1 904.

50. Lagomeryx sp. ind. — In spite of its írequency, this little Lagomeryx, a

characteristic member of the fauna, is nt determinable specifically beeause of the

confusion in the taxonomy of the genus.

fíovidue Gray.
Tragoreas S c h 1 o s s er 1904.

51. Tragoreas cf. oryxoides Schlosser 1904. — This antilopé, originally

known írom Samos, is represented- in the fauna by a horn-core and somé other

íragments, all collected in 1926.



Mioíragocerus S t r o in e r 1928.

52. Mioíragocerus (?) csákvárensis (Kretzoi 1930.) — Short, stout liorn-

cores reíer this forni — deseribed originally as Tragocerus csákvárensis — in the

Miocéné Miotragocerus-Austroportax-group, without being able to determine tlie

exact systematical position of he Csákvár species.

Pikermicerus Kretzoi 1942.

53. Pikermicerus (?) platyceros (Kretzoi 1930). — The short, fiat and

broad horn-core brings this form in nei.ghbourhood of .Pikermiceros gaudryi, to

w íveli I connect it provisiona'.lv.

Graecoryx P i 1 g r i m 1928.

54. Graecoryx esterházyi Kretzoi 1942. — This is a form with inílated írontal

region, week horns, related to G. vaíenciennesi. In somé ways it reminds of female

antelopes, bút the solution of this problem is nt to be expected without much more

matériái — and mainiy toothed crania wilh horn-cores.

Gazella B 1 a i n v i 1 1 e 1816.

55. Gazella capricornis (Wagner 1848). — This little antelope — abundant

in the typical IIipparion -faunae — gave a horn-core-fragment and a M3 ; this is very

conspicuous after the frequent occurrance of deers.

56. Gazella sp. ind. — It difiére from the former one in the diameter of the

horn-core.

Ecological and Coenotical Data.

The cliffs of the foreground were split by the c’.eít-system, which has brought

about the cave, too; the clefts are fiiled with the original Hipparion fauna-containing

marly clay. This proves that the cave and its neighbourhood had the same

appearance in the days of the earliest sedimentation as in the recent times. A 11

increase of the cave was produced in the Quaternary by the splitting action of the

frost in the higher parts, nt fiiled with sediment. This means that while all the

other cave sediments — even the so-called preglacial sediments — show frost-

effects (angular limestone-rubble) the layer of Hipparion fauna settled during a

írostless period. This íact is one of the very few doubtless (direct: nt biological)

data fór a warm Tertiary climate.

In the reconstruction of the indirect — biological — milieu, in want of plánt

and Molluscan remains, we must rely on vertebrate ones.

Gn this line íishes prove a water biotope — tough preservation of the remains

prevents us in determining the exact systematical position of the forms and .so in

deciding whether there are fluviatile cr lacustrine, fresh water or marine forms —
,

frogs indicate a humid biotope, one of the turtles warm climate and lacustrine

milieu, the other warm, arid environment. The swan-remains demand extended

water masses.

The same is the case with the beavers, while hamster and porcupine demand
grasslands. There is no indication fór Agriotheriids and Canids; both Lutrines

must be regarded as shore animals. Ictitheriines are forms of bushv landscape.



while hyenas most probably that of open grasslands. Felids are uncerta'n in fc'iis

respect, though they indicate a varied bushy milieu.

The Proboscideans are forms of swampy forests; tapirs indicate the same
conditions, while rhinoceroses can be — mainly the greater forms, — inhabitants

of the grasslands. The dominant form of the fauna: Hipparion demands open grassy

.-.teppe. The accidenta! Mcicrotherium must be accepted as a woodland forrri, and

the same can be concluded írom the little-tusked Microstonyx. Both forest and

bush-vegetation can be supposed on ground of the two Cervids — most abundant

member of the fauna except Hipparion. This is proved by the Okapiine Giraffid,

írequent in the fauna and by the rarity of Gazelline remains among antelopes. The

brief reconstruction of the physical and biological environment gives the foliow
:ng

conclusion: in the neighbourhood of Csákvár, during the Hipparion-fauna — this

means frostless climate — swamp and marshy forests on the shores of the laké

filling the depression around the emerged carst of the Vértes, and on the carsíie

liills, grasslands alternated with bushlands and dry forests.

The Age of the Fauna

Like in all cave-íaunas, the direct connection here is alsó lacking between the

íossiliferous stratum and the profile of the sediments outside of the cave. Therefore

an indirect method must be applied in determining the relatíve age of the sediment

including the Hipparion-fauna. This indirect way starts from the comparison with

.the Hipparion-faunae of known age, continues with the correlation between these.

and the local *Molluscan stratigraphy of the brackish-lacustrine sediments, in order

lo arrive lo the correlation with the stratigraphy of ihe maríné pericontinentai

sediments.

Examining he systematical-evolutionary connections of each forms, we find

that fishes, Atnphibia, reptiles and birds are too feebly represented to give any final

conclusion.

Mammals in contrary produced sufficient matériái. — The nevv Rhinoíophus-

spec
:

es is nearer to the Oligocene—Early-Miocene forms than to the recent ones.

Csákváromys is a primitive member of the fauna; we do nt know similar types

írom Hipparion-Íaunae. Our beavers are Miocéné forms reaching to the Hipparion-

íauna. Neocricetodon is closely related to somé Laté Miocéné Cricetodontines, bút

has no connections to the hamsters of the other faunae. Parapodemus belongs to

a genus ranging to Lower Quaíernarv. The Miohystrix-sp&aes of Csákvár :

s identica!

with or related to Laté Miocéné forms, opposed to Lamprodon, common in the

HipparionÁaunae. Agrioiherium is alsó a prinvtive tyne, in contrary to the

expected Indardos. Our Sitnocyon stays between the Eppelsheim and Pikermi

forms, considering reduction of denEtion: though otherwise it represents a separate

branch. The doubtful Amphicyon is a M : ocene reüc.

Parolidra alsó shows Miocéné connections, while Eomellivora is a member oí

the palaearctic Iiippárion-faunas der ;ved from Miocéné Euronean ancestors. The

Ictitheriine of the fauna is clearlv more nr'nvtive than that of the other Hipparion-

íaunas; and the hvena represents iso'ated pr :mit :ve groun Paramachaerodus

illustrates an ancient type compared to other forms; Parapseudailurus is related to

Tortonian forms.

The great Machairodus is a new form in the Hipparion-fauna. Eke Gotnphothe-

riutn. replacing Trilophodon, bút íirst of all Hipparion itselí. Macrotherium is

already a typical Miocéné form, unlfke ChaVcotherium and espec'allv Ancylolherium

(Colodus) of the other Hipparion-faunae. The little Tapiriscus is alsó a Miocéné-
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relic. Microstonyx is a typical form in the Hipparion-fauna, bút the doubtfn

l

Dorcatherium alsó appears there.

Cervids play a very important relé in the fauna. Euprux furcatus — unknown
írom the H.-faunae-, appears here in the typical Tortonian form. Cervavitus, a very

important member of our fauna, belonging to an archaic type, accidentally

accompanied the dominant — more developed — Cervids in the South-Russian

Meotián. The litt’.e Cervavitulus, being at least as primitive as the Cervaviius,

nndoubtedly belongs to the archaic forms, though its connections are nt cleared

vet. The two Giraffids are problematic, bút they refer to the earlier Hipparion-

íaunae. The Hellcidolherium, appearing in later íaunas is entirely lacking here.

Lagomeryx, characteristic of the Miocéné (at least in Europe) is alsó peculiar

in this fauna., Finally we can .state that our antelopes — except the rare Tragoreas

and Gazella — are in close connection with the primitive Sarmatian forms.

Evén this brief summary well proves that greater part of the fauna consists of

Miocéné forms, only iesser part belongs to the Hipparion-fauna. In this respect the

fauna is more definitely of true Miocéné type, than that of Sevastopol, which

consists only of a few species, bút lies in situ in an Upper Middle-Sarmatian (i. e.

Upper Bessarabian) stratum, or even the typical Hipparion-fauna of Kücükcekmece

írom a deposit, determined by Moliuscs as Upper Sarmatian with Macira bulgarica.

The Csákvár fauna is much more Miocéné in its features than the Gaiselberg fauna,

nt mentioning that from Brunn-Vösendorf. It its whole it shows a transition to

the faunae of the Bavarian Flinz, Oberhollabrunn, Sopron, or Felstárkány, where

the true elements of Hipparion-fauna are lacking. These Sarmatian faunae indicate

the beginning of a terrestrial peried after the sedimentation of the typical

On7/u«m-limestone of the Lower Sarmatian (i. e. Volhynian) layers with their

Continental, sandy sediments. In the course of its regression in the Upper Sarmatian
* (Chersonian), a bridge emerged in the Behring-strait. On this way the North-

American Hipparion-faunae m.grated int Eurasia and became dominant there. By
the time of the Lower Pannonian (Meotian) transgression, showing the end of

the regression, there were many Miocéné rclics as a result of the humid climale,

while the steppe-forms of the Hipparion-fauna decreased in nuntber, compared to

the forms of bushy woodlands (rhinoceroses, deers). This led to the so-called

Chilotherium-iauna of China or to the South-Russian Ceruocerus-Damacerus-faunae.

Correlations and Chronology.

The unity of the Paratethys — lying between thé Rhone-Basin and East-Asia

—ceased by the end of the Tortonian, and the separate basins began their

independent lives. In the ccurse of this the basins gradually, bút in a different

scale — according to their quantity of water masses, their climate, the dimension

of their watercollecting territory and the neighbouring group of hills — became first

brackish, then fresh-water lakes. Later they were gradually fiiled up and became

continents through all the different stages of development, from that of the Black

Sea to that of the Hungárián Basin. Bút the independent evolution of each basins,

liaving taken piacé in different rhythm, prevented the geologist in parallelizing

the sediments of the separate basins on the basis of their fossil-especially

Molluscan-remains; nt mentioning the comparison between the numerous local

stratigraphies and the maríné sediments, which can be applied only in a very

constricted area. They are still in connection with the stratigraphical system based

on the alternation of Molluscan-íaunas and giving the stratigraphical structure

of the global chronology. The stratigraphical system (based on marine Moliuscs)
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getting in crisis in every geocratic age — can only be connected by the uniform
scope vvith terrestrial evolutionarv and sedlmentary eycles.

I have ment.oned the division of the Sarmatian in three substages — based

on Vertebrate-remains —
,
which is in complete aecordance with the South-Russian

malacological local stratigraphy. Difficulties were eaused in the field by the fa.:t

that in the Hungárián Basin and especiallv W. írom it (where still appears the

brackish Lower Sarmatian), the erosion is only local Ív preeeded by a sand\

litoral series.

The conglomerates and gravels appearing on the hasis of the Meotian
transgression are to be classified to the gap representing the Chersonian.

The sediments of the Post-Sarmatian in the Bessarabian Gulf and the Basin

of Vienna gave numerically the most Hipparion-íaunas, so tliey are in connection

bolh with the typical local Meotian and the lower Congeria- series. No Vertebrate

íaunae are known írom this series írom Hungary. Though the comparison of

sedimentary cycles is very uncertain between territories outside the Alpine orogene,

on the hasis of its faunistic assemblages, Dinotherium-sands of Eppelsheim can be

placed to the limit of Chersonian-Meotian and the Chinese Hipparion-íaunae (so

calied Chilotherium-íaunae) partly in Meotian, partly in Pontian.

It seems that the Pontian substage, which is well separable írom the Meotian

in our country and E írom it, (on the ground of the malacological data), cann >t

be sharply separated by its Vertebrate-faunae. As explicated elsewhere in details,

both faunae show the assemblage with Cervavitus referring to a woody

énvironment like that of the S. Russian Meotian. Hatvan, Pestszentlrinc, and

Rózsaszentmárton gave Hipparion-íaunae of the upper Congeria-series in Hungary.

Here Unió wetzleri-sands, gravels in the Wenna Basin and Bessarabia

indicate the end of the Pannonian cycle, with so calied typical Hipparion-íaunae

of grass-lands. The classical localities Baltavár and Polgárdi or the Belvedere-

gravels of Vienna and the sands of Balta are often cited in liierature.

After the Kimmerian-Dacian regression closing the Pannonian cycle, by which

the Pontian was finished, a well marked transgression began everywhere

(P ! aisancian, Diestian, etc.).

While the series parallelisable with the Sarmatian íuse with the Tortorian

resp. Yindobonian (Boldérian) in the West, the following cycle undoubtedly means
everywhere the sedimentary cycle between this Upper Miocéné and that one

beginning with the Plaisancian (i. e. the Levantian). Therefore the so calied

Sahélian of the Mediterranean region or the Anversian in the North will be

identical in tinié with our Pannonian cycle of brackish-lacustrine natúré.

Finally there is the problem of the correlation with North America!

It is a custom in North America to piacé the Mio-Pliocene boundary to the

lower limit of the Hipparion-bearing sedhnents. Bút this is in contradiction with a

series of observations made on European Hipparion-faunae. So the Hipparion-

íaunae of Sevastopol, Csákvár, Kiiciikcskmece, the found et Sylt, etc., prove a

Middle-Upper Sarmatian age, based on malacological evidences, or the Miocéné

type of the occurring Mammal forms. Hipparion reached Europe after the middle

of the Sarmatian, necessarilv it could nt have startod írom North America

through the Behring-strait at the beginning of the Pliocene!

In the meantime lót of papers were published abobut this problem, mainly

against the Sarmatian view. ^

To the latter ones following arguments can be objecled:

I. All the Hipparions of North America without exception show more pri-

mitive features than the most primitive types of Hipparion in the Old World.
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2. The other American immigrants appear in Eurasia together with tlie

Hippcirion.

3. It is very important, that while no Eurasian form appeared in the so called

Lower Pliocene of North America, the ,.Middle“ Pliocene is full of forms

immigrated írom Eurasia; Simocyon, Agriotherium, Indarctos, Eomellivora, Plesio-

gulo, Ailuraena and Machciirodus can be mentioned here as the most known forni'-

4. No reason is except the first appearance of Hipparion, fór classifying the

Ricardo and Valentiné in the Pliocene; the persistance of Miocéné forms prove

the Miocéné character of these horizons.

All these arguments lead to the following conclusion:

1. Santa Fé, Ricardo, Valentiné and others are identifiable with the European
Lower Sarmatian.

2. The Clarendon series corresponds to our (Middle) Upper Sarmatian.

3. Hemphillian and Blancan are undoubtedlv Pliocene (bút nt Hemphillian-

Plaisancian, or Blancan — Astian, as demonstrated on the phylogenetic relations o.'

the Plesippus-Allohippus-Macrohippus-series)

.

The correlation chart accompanied here, will illustrate the views on inter-

continental correlations mentioned in this paper.

Maríné

:

Mediterranean, Atlantic

& North Sea

Brackish & lacustrine

:

Pannonian & Ponto-Caspiah

Continental

:

North American

•

Astian

Levantian

e
.

Blanco
Plaisancian, Diestian, etc.

Sahélian

(Anversian, Messinian

Redonian)

Kimmerian (Dácián

Rhodanian)

.

Pannnonian Pontian
Hemphilll,

Thousand Creek. etc.

Meotian
!

Chersonian Clarendon, Rattlesnake,

Republican, Upper Snake
Creek, etc.

1

Vindobonian s. 1.

(Boldérian. etc.)
Sarmatian Bessarabian

Volhynian
Ricardo, Valentiné, etc.

Tortonian Barstow, etc.

2/ Földtani Közlöny 10— 12. sz.
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SZEMLE

HEGYSÉGSZERKEZETI ÖVÉK
ÉS A KOLAJ-FELHALMOZÓDÁSOK*

SÍKABONYI LÁSZLÓ

(5 térkép- és rajzmelléklettel)
i

A Föld leghatalmasabb országában, a Szovjetunióban igen nagyszámú és

gazdag kolajterület található. A Szovjetunió kolajterületeinek földtani vizsgálati

fényt vet a kolaj keletkezésének és felhalmozódásának homályos kérdéseire. Ezt

a természetes adottságokon kívül lehetvé teszi a szovjet geológusok kiváló mun-
kája és nagyszámú irodalmi közleménye, amely módot nyújt a legtávolabbi terü-

letek földtani felépítésének az összehasonlítására.

A moszkvai, Gubkinról elnevezett Kolaj intézetben Nikolaj Ivanovics

Bujálov professzor irányítása mellett megpróbáltam azokat az összefüggéseket

kinyomozni, amelyek az azonos geotektonikai helyzet kolajmezk földtani jellegei

között felismerhetk. Ennek az óriási anyagot felölel tanulmánynak els ered-

ménye ez az összefoglalás-jelleg kis dolgozat, amely talán segítségére lesz a

magyar szakembereknek a Szovjetunió földtani megismerésében.

A Szovjetunióban csaknem minden terület üledékes kzeteiben találtak szén-

hidrogéneket. Ma már igen kevés területet nyilváníthatunk a kolajbányászat szem-

pontjából teljesen reménytelennek. A földtörténeti múlt valamennyi szakaszában

keletkeztek szénhidrogénfelhalmozódások, és legfeljebb csak az tapasztalható, hogy

egyes földtörténeti szakaszok üledékeiben igen nagy mennyiségben, míg más id-

szakokéiban kevesebb kolaj található. A század elején a szakembereknek az volt

a véleménye, hogy kolajfelhalmozódások — majdnem kizárólagosan — a gyr-
dési övék fiatal üledékeiben találhatók, és a nagy szárazföldi pajzsok belsejében

vagy idsebb rétegösszletekben komolyabb kutatásokat nem végeztek. Az utóbbi

évtizedek fejldése azonban azt mutatta, hogy a kontinentális pajzsok bels részein

és a paleozoós üledékekben is igen nagymennyiség kolaj található. A Szovjet-

unióban Iván Mihailovics G u b k i n indítványára nagy kutatómunkát indítottak

meg az Orosz-pajzs keleti részének paleozoÓ6 képzdményeiben, az Ural és a Volga

közé es területen. 1929-ben, a Káma folyó mellett, a Fels-Csuszovszki hegyek

környékén találtak rá az els komolyabb kolajmezre. Pár esztend alatt azután

az Orosz-pajzs különböz részén feltárt devon- és karbon-korú kolajmezk olyan

óriási jelentségekké váltak, hogy Molotov elvtár.s a SZK(b)P XIII. kongresz-

szusán méltán „keresztelte
11

e! ezt a területet „Második Bakunak
11

.

* A Moszkvai Gubkinról elnevezett Kolajintézet „Kolaj és földgázterületek kuta-

tása
11

tanszékén 1951. április 16-án tartott eladás.
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\

Ha végignézzük a statisztikai adatokat, az idsebb földtani korokban kelet-

kezett koliajterületek gazdasági jelentségének állandó gyorsütem növekedéséi

tapasztalhatjuk. A paleozoós rétegekbl termelt kolaj mennyisége ma már csak-

nem eléri a harmadkori üledékekbl nyert kolaj mennyiségét.

1. sz. táblázat.

Á kolajtartó rétegek

kora

i

Szovjetunió termelése

%-bao
Világ termelése

%-ban

1913 1937 1950 1927 1946

évben évben

Harmadkon 98,8 93,3 59,0 56,4 47,6

Mezozoós 1,2 1,8 1,8 14,3 19,1

Paleozoós — 4,9 39,2 29.3 33,3

Ezek a tények a kutatók nagy részét arra a gondolatra vezették, hogy kolaj-

felhalmozódások keletkezhettek mindenkor, minden egyes földtörténeti szakasz üle-

dékeiben, mindenütt, ahol az illet földtörténeti szakasz tengerében szerves anyagú
üledékek halmozódhattak fel és ahol megvannak a kolaj tárolására alkalmas
kzettani és szerkezeti feltételek. Ennek a felismerésnek a következtében az egyes

kutatók azon igyekeztek, hogy a különböz kolajterületeket kzettani, vagy szer-

kezeti felépítésük szerint csoportosítsák, mert az üledékkzettani és szerkezeti

adatok segítségével a szerves anyagok migrációs folyamatait, amelyek az egyes

kolajtípusok keletkezéséhez vezettek, nyomon lehet követni, és az illet terület

kolajbányászati értékét meg lehet határozni. így az egyes kolaj területeket létre-

hozó folyamatok legtöbbször ki lettek emelve a Föld fejldését összetev folyama-

tok egészébl, a kolajmezk szerkezeti formái pedig önmagukban a Föld nagy-

szerkezeti egységeitl függetlenül lettek tárgyalva. Ha azonban „a kolaj kelet-

kezésének és a kolaj-területek képzdésének folyamatát dialektikus nézpontból
vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy ez a folyamat a Föld hatalmas dialek-

tikus fejldési folyamatának egyik része.“ (Gubkin). Éppen ezért szükségesnek

látszik a kolajtartalmú területeket olyan rendszerbe összefoglalni, ahol ezek

nincsenek kiszakítva a Föld fejldését összetev nagy ciklusok egészébl.

Ha a kolajterületeknek a Föld fejldését irányító orogenetikus szakaszok

által létrehozott geotektonikai övékhez való viszonyát megállapítjuk, akkor bele-

kapcsoltuk azok keletkezési folyamatát a Föld fejldését összetev nagy ciklusok

egészébe. Ha pedig helyesen összesítjük a különböz helyeken lév, de az azonos

geotektonikai egységek azonos zónáiba tartozó olajmezket, az így kapott cso-

portok jellemzje a hasonló földtani felépítés lesz. Az az üledékciklus, amelynek

egyik fázisában keletkezik a kolaj anyakzete, egy-egy szerkezeti zónán be ül

hasonló módon folyik le. A migrációs folyamatokat irányító Etológiái és szerke-

zeti adottságok tehát a kolajterület szerkezeti helyzetétl függenek.

Ha tehát a kolajterületeket geotektonikai helyzetük alapján csoportosítjuk,

olyan természetes rendszert kapunk, ahol térben és idben azonos helyzet kolaj-

területek kerülnek egymással párhuzamba. Ha pedig egy területnek geotektonikai

helyzetét meghatároztuk, meghatároztuk annak a geoszinklinálishoz való viszo-

nyát is, tehát nemcsak a szerkezeti formákat kialakító igénybevétel hasonló foka

és módja, hanem az üledékképzdés, vagyis a kolaj keletkezésének és felhalmo-

27 *



zdásának hasonló menete is jellemzi az azonos csoportokba tartozó kolajterüle-
tek tagjait.

A Szovjetunió kolajterületei változatos és gazdag anyagot nyújtanak az

összehasonlításhoz, azonban a végs és helyes kép kialakításához a Föld vala-

mennyi kolajelfordulásának figyelembevétele szükséges.

A kolajterületeket geotektonikai helyzetük alapján elször A. d' L o n e osz-

tályozta. Szerinte a kolaj és az egyéb bitumenek elfordulásai:

1. Vagy az ids pajzsok peremén, a Kaledoniai gyrdéshez,

2. vagy a Herciniai gyrdéshez,

3. vagy pedig az Alpi gyíírdési övhöz kapcsolódva találhatók.

Ké:ségteien, hogy a leggazdagabb kolajfelha'mozódások a három nagy hegy-
ségképzdási öv környékén csoportosulnak, azonban ma már ismerünk igen gaz-
dag kolajelfordulásokat a nagy szárazföldi táblák nyugodt település réteg-

összleteiben is.

> Az utóbbi években. Y. A. Uszpenszkij és A. Sz. Radcsenko, majd
pedig I. O. Brod és N. A. Jeremenko rendszerezte a kolajterületeket geotek

tonikai helyzetük alapján. A szovjet kutatók az ilyenértelm rendszerezésnek

mintegy alapgondolatát vázolták a részletek kidolgozása nélkül.

V. A. Uszpenszkij és A. Sz. Radcsenko geotektonikai térképet közöl-

nek és feltüntetik a kolajterületeknek a hegységszerkezeti övékké! való kapcso-

latát is. Brod és Jeremenko vázlatos táblázatban foglalják össze az egyes

kolajtartalmú provinciákat. (2. táblázat.)

2. sz. táblázat.

Kolajtartalmú provinciák

Csoport Alcsoport

I. A pajzsok kolaj és földgáz pro-

vinciái.

II. x\ gyrdési övék kolaj és föld-

gáz provinciái.

1

.

) A pajzsok belsejében lév medencék.

2.) A pajzsok peremén lév területek.

1.) A fiatal gyrdési övék eltere és

a gyrt területek szegélyzónái.

2. ) A köztes medencék.

I. O. Brod és N. A. Jeremenko vázlatának továbbfejlesztése igen hasz-

nos feladatnak mutatkozik. A Szovjetunió kolajterületeinek tanulmányozása révén

kiviláglik ugyanis, hogy a pajzsok belsejében lév medencéktl fokozatos átmene-

tet találunk az egyszerbb felépítési jellegekbl a bonyolultabbakba, együk oldalon

az ids, a másik oldalon pedig a fiatal gyrdési övék felé. A különböz korok-

ban és különböz helyeken keletkezett kolajmezknek nemcsak felépítésbeli jel-

lege, hanem az ket létrehozó folyamatok is egy egységes láncolattá kapcsolódnak.

I. O. Brod és N. A. Jeremenko vázlata alapján a Szovjetunió kolaj-

területeit geotektonikai helyzetük - alapján a következ fbb csoportokba soroz-

hatjuk. (3. sz. táblázat.)
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3. sz. táblázat:

A Szovjetunió köolajtartaimú területei a Föld szerkezeti nagy egységei-

hez való viszonyuk alapján.

A szárazföldi idös-láblák és a

PQloeozoás hegységszerkezeti

övék elterének köolajfarfalmá

területei.

Aszárazfldi-
láblák

belsejében

lév
kbolajterülefek

B

A polaeozoikum

hegységszerkezeti

öveinek
peremén lev

kolaj

területek

A szárazföldi

ids- táblák

peremén

lév

medencék

koolaj-

területei

vagy

„
átmeneti

provinciák"

III.

A fiafal hegységszerkezeti -

övékhez kapcsolódó

kolojferulefek

A B c

A mezozoikum Az Alpi hegység- Az Alpi

végén szerkezeti -öv hegysegszerkezeh

mozgóit elterének ÖV

területekkel k öolaj közfes

kapcsolatos

kolaj

elfordulások

elfordulásai C internid

medencéinek

kolajterülelei

I. A szárazföldi ids táblák és a paleozoós hegység-szerkezeti övék elterének

kolajtartalmú területei.

Ebben a csoportban olyan kolajterületeket találunk, amelyek vagy a merev

pajzsok bels részein, vagy pedig a paleozoikum hegységképzdési öveiben fog-

lalnak helyet. (Lásd a mellékelt térképen.) Ellentmondásnak látszik, hogy a gyü-

rdési övék területeit együtt tárgyaljuk a merev pajzsok belsejében lév meden-

cékkel. A Szovjetunió területén a paleozoós hegységképzdési övék kolajterületei

kis jelentségek. Az Orosz-pajzs keleti peremén, az Ura! nyugati elterében

húzódó köolajelfardjUlások jellegeikben’ sok ha somióságot mutatnak az Orosz-

pajzs bels részeinek elfordulásaival és minden jel arra mutat, hogy nem köve-

tünk el hibát, ha az Orosz-pajzs paleozoós rétegsorait az uráli geoszinklinális-

sal egybevetjük, min* epikontinentális kifejldést.

- A Moszkv a i-medlencé |öl kezdve (Szokszó-Izsevszkij és Cimszko-iIszimszk:j

mezk) a Volga elterén keresztül (Buguruszlán, Szaratov, stb. mezk), Bas-

kírjáig (Isimba, Tujmazü mezk) és az Ural elteréig (Molotov környéke) a *

paleozoikum mindinkább vastagszik, az epikontinentális kifejldésben alapvoná-

sok fokozatosan mosódnak el, és az üledékképzdés menetében mind ersebben

érezteti hatását a közeli uráli geoszinklinális.

Több szerz a nagy táblák belsejében feltárt kolajmezket azonban „tiszta"

pajzsjelleg elfordulásokként tárgyalja és teljesen különválasztja fejldésüket a

geoszinklinális fejldés folyamataitól. M. F. Mircsink azonban világosan

rámutat arra, hogy az Orosz-pajzs földtani fejldése kapcsolatban van az urad

geoszinklinális fejldésével.

A .szovjet geológusok más helyeken is kifejtik, hogy az Orosz-pajzs kolaj-

elfordulásai fejldéstörténetileg az Ural-tól élesen nem különíthetk el.
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A szibériai kolajnyomos területek pontos földtani kiértékelésére még nincs
meg a mód. Az ázsiai gyrt öv elterében húzódó szénhidrogén-felhalmozódások-
nak mind a mai napig különlegesebb bányászati jelentsége nincs. Igen érdekes
és reményteljes szénhidrogénelfordulások vannak a középázsiai paleozoós hegy-
ségképzdési öv belsejében. A Ba!has-tó keleti folytatásában és a Bajkál-tó
medencéjében köztes helyzet, lesüllyedt praekambriumi hegységtöredékekkel kap-
csolatban mezozoós, paleozoós, és prekambriumi rétegek tartalmaznak szén
hidrogéneket.

II. A kontinentális pajzsok peremén lév medencék kolajterületei, vagy „átmeneti

provinciák
1

*. %

A Szovjetunió területén három olyan elfordulás van, melyet ebbe a csoportba
lehet sorozni: K-Ukrajna, Ural-Emba és az Arktikus terület.

Milyen alapon nevezhetjük a pajzsok peremén lév kolaj területeket átmeneü
provinciáknak?

1. Ezek a „kolajmedencék** nem messze terülnek el a geoszinklinálistól, és

ennek megfelelén rétegsorukban az epikontinentális és a geoszinklinális jellegek
keverednek.

2. A kolajtartó rétegek fels paleozoósak vagy mezozoósak, tehát a pajzsok
kolaj tartóin ál fiatalabbak, az Alpi-öv kolajtartóinál idsebbek.

3. A szerkezeti formák jelentsen élénkebbek mint a pajzsokon, de határozott

gyrdéses jellegek, nagy velk, rá- és áttolódások nem találhatók.

Összefoglalva mindezt, azt mondhatjuk, hogy a pajzsok peremén lév kolaj-
területek k: fej ldésiik, földtani koruk és szerkezeti formáik szerint, átmenetet jelez-

nek a pajzsok és a fiatal hegységképzdési övék kolajterületei közölt.

Az Ural-Emba körzetben és az ukrajnai mezkön a kolajtartó-szerkezetek a

penn sóösszlet mozgása révén jöttek létre. A triász üledékek hiányosan vannak
képviselve és a paleogénben alig történi üledékfelhalmozódás. Ezek a jelek arra

engednek következtetni, hogy a pfalzi és a larami hegységképzdési idszak moz-
gásai ezeket a területeket is érintették. A pajzsok pereme tehát viszonylag élénken

mozgott a hegységképzdések idején, s a mozgást a perm sóösszlet közvetítette

a mezozoós képzdmények felé.

III. A fiatal hegységszerkezeti öéekhez kapcsolódó kolajterületek.

A leggazdagabb és legjobban tanulmányozott kolajelíordulások a fiatal

hegységszerkezetek zónájában vannak. Szénhidrogénfelhalmozódások találhatók

a mezozoikum végén kiemelkedett hegységtömegekkel kapcsolatban (A), a har-

madkori hegységképzdési öv elsüllyedékeiben ( B) és köztes (internid) meden-

céiben. (4. sz. táblázat.)

4. sz. táblázat.

A B C

Fergana ÉK-Kárpátok Grúzia

Tádzsikisztán É-Kaukázus Azerbajdzsán

Keres D-Turkménia
Kubán-Fekete-tenget

Dagesztán

Aral-tó környéke Szahaiin

Kamcsatka -
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A 4. sz. táblázatban látható beosztáshoz a következket kell hozzáfznünk:
Grúzia és Azerbajdzsán területét sok geológus nem .számítja köztes meden-

cének.

Szahalin és Kamcsatka helyzete teljesen külön megítélést kíván, azonban
földtani adatok ezekrl a területekrl nem állnak rendelkezésünkre.

A) A mezozoikum végén mozgott területekkel
kapcsolatos kolaj elfordulások.

A középázsiai kolajterületek sorozhatok ide. A Szovjetunió ezen távoles
területérl még nem rendelkezünk olyan nagymennyiség adattal, hogy teljesen

tiszta képet kaphassunk ezeknek az igen bonyolult hegységrendszer területek-

nek földtani felépítésérl. A bonyolult tektonika itt igen sokszor nehéz feladatok

elé állítja a geológust, mivel az Altáj, Pamir, és 'a Tian-Sán vonulatában a külön-

böz hegységképzdési fázisok zónásan északról dél felé ismétldve nyilvánultak.

Északra a Pamirtól a Gisszarszk és az Els-Péter hegyláncok déli lejtje a

mozozoikum végén mozgott, míg a Pamir északi része paleozoós gyrdésekbl
áll; a Középs-Pamirban egész fiatal gyrdések találhatók, míg délebbre pre-

kambriumi mozgások nyomait figyelték meg.
Ezektl a hatalmas hegyláncoktól nyugatra és délnyugatra terül el a Tadzsik-

depresszió. A. D. Ar'hangelszki szerinti a Tadzsik-depresszió a mezozoikum
mozgásainak az eredménye. A paleogén elején igen nagymennyiség törmelék

hordódott le a medencébe, és ez a durva törmelékes rétegösszlet a kolaj tárolója.

A Tadzsik-depresszió a gyürdési öv közé ékeldött medence, azonban helyzete

szerint egészen még sem internida. Teljesen köztes (internid) medence a Fergá-

nai-mélyedés, melynek rétegtani felépítése egyez a Tadzsik-depresszióéval.

A Közép-Ázsiai hegységrendszer még igen sok bonyolult kérdést állít a föld-

tan mveli elé. A különböz idkben lejátszódott mozgások az általános csapás

irányában és arra merlegesen is, ma még fel nem ismert szabályok szerint ismét-

ldve alakították ki a hegységeket. Itt is a csapásiránnyal párhuzamosan zónásan

felépített részgeoszinklinálisok soráról van szó — akárcsak az Alpokban — azon-

ban itt a zónák kiemelkedése között lév fáziskülönbség, a nagy méretek miatt

jobban észlelhet, és számolnunk kell a geoszinklináiisnak a csapás irányában

való részekre tagoltságával is.

Szeretnék néhány szót szólni e helyen az Aral-tó környéki, karakumi szén-

hidrogéntartalmú területekrl is. Az Aral-tó az Orosz-tábla keleti folytatásában

lév Uszturt-pajzs szegélyén terül el. A kolajmezk földtani felépítése ennek

a helyzetnek megfelelen igen sok hasonlóságot mutat Ural-Emba földtani fel-

építéséhez. A mezozoikum üledékeiben azonban még egyelre jelentékenyebb

kolajíelhalmózódásokat nem találtak. A szénhidrogének az Aral-tó harmadkori

fejldésének termékei.

B) Az Alpi hegységszerkezeti öv elterének
kolajelfordulásai.

Az Alpi hegységképzdési öv eltérzónája, vagy „flis" öv az Északi-Alpok

eltt kezddik, és a Kárpátok, Balkán-hegység és a Kaukázus küls oldalán-húzó-

dik tovább K felé. A hegyláncok elterében a merev pajzsok és a gyürdési öv

határán a paleogén és a miocén élénken diszlokált üledékei találhatók. A pliocén

ezekrl a területekrl hiányzik. A rétegek mozgatottságának mértéke a pajzsok

irányában fokozatosan csökken.
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Az ÉK-Kárpátok küls oldalán a galíciai (Boriszláv, stb.) kolajmezk talál*

hatók. A Kaukázus É-i eltérzónájában Keres, Kubán, Fekete-tenger, Groznij és
Dagesztán kolajterü tetei foglalnak helyet.

Nem mondhatjuk azt, hogy a fiatal gyrdési öv küls zónájának kolaj-terü-

letei teljesen azonos fejldésmenettel rendelkeznek. Végighaladva ezen a kéreg-
részen, a kolaj-területeknek igen változatos tömegével találkozunk. Nemcsak a

gyrdési rendszer uralkodó csapására merlegesen az eltér felé haladva talá-

lunk eltérést a jellegekben, hanem a csapás irányában is, amit érthetvé tesz az

a tény, hogy az Alpidák nem minden egyes tagja azonos idben mozgott.

A Krímet és a Kaukázust pl. M. V. Muratov és A. D. Arhangelszki
különválasztják, mivel szerintük a Krim-hegvség kiemelked mozgása már a

mezozoikumban befejezdött.

C) Az Alpi hegységszerkezeti öv köztes medencéinek
kolajterületei.

'Az Alpidák hegységrendszerében, tektonikai értelemben, megkülönböztetünk
ú. n. köztes pajzsokat (internidák), amelyek a gyrt öv közé vannak beékeldve.
Ezek a köztes pajzsok a Föld valamely régebbi fejldési szakaszának marad-
ványai, nem egy esetben a paleozoikum valamelyik hegységrendszerének kon-

szolidálódott töredékei. Ezek a „tömbök
11

a fiatal mozgásokban mint passzív

tömegek veitek részt.

A köztes-pajzsok vagy masszívumok javarészén a mezozoikumban üledékek

nem képzdtek, ami valószínvé teszi, hogy a mezozoikum tengerének partjával

párhuzamosan futó kisebb-nagyobb szigetcsoportokat alkottak. Amikor a paleogén

végén a mezozoós tömegek kiemelkedésének f szakasza befejezdött, megindult

ezeknek a tömböknek a süllyed mozgása. Minden jel arra mutat, hogy itt izo-

sztatikus kiegyenlít mozgásokkal kell számolnunk, amelyek a kiemelt mezozoós

tömegek és a köztes pajzsok között jöttek létre. Ezek a mozgások, ahogy azt a

különböz országokban végzett geodéziai mérések bizonyítják, még ma sem feje-

zdtek be. Az emelked hegyláncok között lév tömbök süllyed mozgása követ-

keztében, a neogén elején, a gyrdési övék közén kisebb-nagyobb üledékgyüjtk

alakultak ki, amelyekbe az újonnan képzdött magaslatokról a törmelékes afiyag

igen nagy mennyisége hordódott.

Minden köztes helyzet medence önállóan fejldött, és ma van olyan, amelyik

véglegesen feltöltdött, azonban egynéhányban az üledékfelhalmozódás napjaink-

ban is folyik.

Klasszikus köztes medence a Magyar vagy Pannóniái medence, amely a Kár-

pátok és a Dinaridák közén terül el. A Pannóniái medence alapját az ú. n.

Pannóniái masszívum képezi. A Pannoniai-masszivumhoz hasonló kisebb-nagyobb

tömegek egészen Iránig húzódnak, a harmadkori hegységrendszer közén és az

Alpidákat két zórára: az északi Alpini vagy Kárpárida és a déli Dinarida-övre

osztják. Ez a köztes „masszívumrendszer
11

a Rodope masszívumnál kétfelé ágazik

és nemcsak délkeleti irányban húzódik tovább, hanem keleti irányban a Fekete-

tenger medencéjén keresztül a Kis és Nagv-Kaukázus között lév Kúra és Rión

masszívumokban folytatódik. (A Rion-foiyó depressziója Grúzia, a Kura-folyóé

pedig Azerbajdzsán területén van.)

A Ny-i kutatók a Kis- és Nagy-Kaukázus között lév mélyedést nem mint

köztes medencét fogják fel, hanem az eltérzóna flis-övének a hegységrészek közé

benyúló ágaként kezelik. Nem egy szovjet geológus is a fenti elvet vallja a

„Kaukázusontúlról
11

. Erre a véleményre azért jutott a kutatók egy része, mivel
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a Kaukázuson-túÜ terület ersen diszlokált képzdményeket mutat és a tektonikai

firányok ezen a területen megfelelnek a Kaukázus jellegzetes ÉNY—DK-i csapás-

irányának. A másik érv, ami e területnek a „f!is“-'övhöz való tartozását látszik

Bizonyítani az, hogy az itt felhalmozódott üledékekben ú. n. „flis-jellegeket“ lehet

felismerni.

Eltekintve a „flis“ elnevezés körüli összevisszaságtól, (mivel evvel a minden-

ható szóval hol üledékkzettani, hol mint rétegtani elnevezéssel találkozunk, hol

pedig egész geotektonikai zónát jelölnek vele), rá keli mutatnunk arra, hogy az

ú. n. „flis“ jelleg üledékösszlet a gyrödési övék bels peremén is megtalálható

(st a terület fejldéstörténetétl függen másutt is), tehát az, hogy vala-

milyen terület üledékei „flis“ jellegek, még nem határozza meg annak egyik

vagy másik szerkezeti övbe való tartozását.

Az sem elégséges ellenérv az ellen, hogy a Rión és a Kúra folyók depresz-

szióját mint internidákat fogjuk fel, hogy az antiklinálissorok tengelyének csapás-

iránya, a Kaukázus f csapásirányával megegyezik. Világos az, hogy minden
internid tömeg mozgása, csak annak az egész hegységszerkezeti öv mozgásának
a függvényében képzelhet el, amelyik közé be van ékelve. Legfeljebb csak arról

lehet 6zó, hogy a köztes masszívumok mozgása kevésbbé intenzív, mint a kör-

nyez gyrt övé, a hegységképz erk iránya esetleg eltérést szenved, azonban
sehogysem lenne helyes azt állítanunk, hogy a pajzsok mozgása független a kör-

nyez hatalmas kéregrészek mozgásától és a köztes pajzsokon így nem is kíván-

hatunk a gyrödési övéktl teljesen független tektonikai irányokat és jellegeket.

Annyi bizonyos, hogy a Rión és Kúra masszívum igen kicsi, vagy ahogy való-

színbb a Fekete-tenger és a Dél-Káspi medence kicsi tartozéka, tehát tektonikai

mozgásában megközelítleg sem olyan önálló, mint pl. a Pannóniái masszívum.

Azonban arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy a két Kaukázus közén

viszonylag nyugodt település fiatal rétegösszletekkel borított széles medence

terül el, csak egy mélyben húzódó merev tömeg feltételezésével adhatjuk meg a

feleletet. Hogy feleletünk nem hibás, azt a Rión és a Kúra völgyében megfúrt igen

vastag rétegösszletek bizonyítják. A Kúra depresszióban A. D. Arhangelszki
a geofizikai mérések eredményeibl mintegy 5000 méter vastag fiatal üledéktakarót

tételez fel. Ilyen nagyvastagságú rétegösszlet csak nyugodt süllyedmozgást

végz területen halmozódhatott fel. A földtörténet revolúciós szakaszában, a föld-

kéreg labilis zónájában pedig csak merev tömegek végezhettek nyugodt vertikális

mozgásokat. -

Hasonló meggondolásokat találunk elszórtan R e n g a r t e n és A. D.

Arhangelszki munkáiban is. Rengarten a Rión és a Kúra depressziók

viszonylag nyugodt szerkezeti formáit köztes masszívumok feltételezésével véli

megmagyarázhatónak. Tehát a Rion-folyó völgyének, azaz Grúziának és a Kura-

folyó völgyének, azaz Azerbajdzsánnak a kolajelfordulásait, mint internid

medencékben keletkezett kolajterületeket különválasztjuk a Kaukázus E-i oldalán

lév olajmezktl. A fenti érveink érvényesek az Elbrusz és a Kopet-Dág közé

es, a Káspi-tenger K-i folytatásában lév kis síkságra is, tehát a Dél-Turkmén

kolajelfordulások szintén ebbe a genetikai csoportba tartoznak.

A Két-Kaukázus közé, valamint az Elbrusz és a Kopet-Dág közé es kolaj-

mezk igen sok vonásban eltérnek a Kaukázus É-i peremének kolajterületeitl.

Míg az É-Kaukázusban a kolaj az oligocén és az ids miocén üledékekben talál-

ható elssorban, addig a bels medencékben a pliocén végén keletkezett üledékek-

ben van a leggazdagabb kolajfelhalmozódás. A köztes medencék produktív réte-

geivel azonositható rétegsorok a Kaukázus küls peremén igen hézagosán kép-

zdtek, a kolajmezk szerkezeti formáit véve figyelembe pedig a két terül:
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között semmi hasonlóság sem található. A geotektonikai alapon történ osztályo-

zás éppen itt bizonyítja be jogosultságát, ahol még ma is létez tengerek átnyúl-

nak az egyik zónából a másikba és a két zóna kolajterületeinek földtani felépíté-

sében mégis megmutatkozik fejldésmenetük különbözsége.
A fentiekben röviden és csak a legfontosabb geotektonikai alapvonalak figye-

lembevételével — Brod és Jeremenko alapgondolatából kiindulva meg-
próbáltuk a Szovjetunió kolajterületeinek természetes rendszerét felállítani.

A kolajterületeknek egy hasonló alapokból kiinduló csoportosítása a kolajfelhal-
mozódások keletkezésének lényegileg nem vegytani, hanem földtani problémájára
egy újabb irányból vethet világot. Ez a rövid összefogialás-jelleg értekezés ilyen

feladatokat hiány nélkül nem teljesíthet, hiszen a Föld valamennyi kolajeifordu-
lásának a kiértékelésére az adatok nem állanak a rendelkezésünkre. Csak arra
akarunk rámiftatni, hogy a szénhidrogén-felhalmozódások nem bonyolult össze-
visszaságban vannak szétszórva a Föld kérgében, mint azt egynéhány’ .szerz bizo-

nyítja, hanem térben a Föld szerkezeti egységeihez és ezen keresztül a Föld fejl-
dési szakaszaihoz kapcsolódnak. Hogy ez a kapcsolat nemcsak helyzetbeli, hanem
a Föld különböz területein különböz idkben lejátszódott földtani folyamatokhoz
való valóságos viszonyt fejez ki, azt az alábbi egynéhány törvényszerség
támasztja alá:

1. A kontinentális pajzsokon a kolajtartó kzetek nagy .százaléka karbonátos
kzet. Az ^átmeneti kolajterületeken keresztül a gyíírdési övék felé haladva a

kolajtartó kzet összetételében a törmelékes kzetek jutnak túlsúlyra.*

2. A kolajtartók szerkezeti formáinak jellege a koiajterüleí geotektonikai

helyzetétl függ. A geotektonikai helyzet a kzetek igénybevételének foka, a
íoimaalakító erk iránya és a kolajtartók szerkezeti formái között lév kapcsolat
az 5. számú vázlatos táblázaton láthatók.

5. sz. táblázat.

k köolajferüiehek szerkezeh-fcrmái és a tektanizmus megnyilvánulási-módja

közöli kapcsolat

Szerkezeli egységek

Ids szárazföldi-tablók

A palaeozoós györödési-ovek elölere

A szárazföldi-fóbiák pereme

A mezozoos mozgási-területek

Az Alpi-öv eltérzánája

Az Alpi kéregszerkezeti-öv köztes (internidj

területei

A kolajmezk
szerkezeti formái

Ural-Volga -ter lei

Ural- Volga

Emba
Ny.-Ural

Emba
Ukrajna

Tádzsikisztán
Fergána

E.-Koukázus

Ny -Ukrajna

Azerbajdzsán
Grúzia

Dél-Tjrkménia

* Az itt következ szövegben
tositást vesszük alapul.

és táblázatokban a 3. számú táblázatban közölt csopor-
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3. A geotektonikai helyzettl függen a kolajtartó rétegek korában is mutat-

kozik szabályosság. A 6. sz. táblázat világosan mutatja azt, hogy minden gec-

tektonikai övnek megvan a maga jellegzetes „ko!ajkorszaka“.

4. Az egyes geotektonikai övék kolajmezibl termelt kolaj kémiai össze-

tételében is vannak rokon vonások. Nagyszámú, de az egyes területekre meglehe-

tsen egyenltlenül elosztott kémiai vizsgálat középértékét tünteti fel a 7. sz.

táblázat, mégis a kén-, parafin- és kátránytartalom százalékos középértékét össze-

köt vonalak párhuzamos futása arról gyz meg bennünket, hogy az egyes kolaj-

típusok keletkezésére a különböz szerkezeti zónák különböz földtörténeti alaku-

lása vezetett.

6. sz. táblázni.

A kolaj idbeli eloszlása szerkezeti egysé-

gek szerinh 7. sz. táblázat.

A kolajok kémiai összetételének változása

a különböz tektoniki-övekben
(•százalékos kózipérrék)

Természetesen, ha valaki az itt elmondott egy-két törvényszerséget túl

mereven fogja fel, nem egy helyen fog látni tlük lényeges eltéréseket. Nem egy-

szer fordul el az, hogy a kontinentális pajzsok belsejében lév valamelyik

kolajterületen az olajtartó kzet, a szerkezeti forma, a kolaj kémiai jellege

nagyon hasonló a gyrdési öv valamelyik kolajterületének olajtartó kzetéhez,

szerkezeti formájához és az ott található kolaj kémiai jellegéhez. Nyomatékosan

kell azonban hangsúlyoznunk, hogy felfogásunkban az olaj területeknek csak az

uralkodó általános vonásai függnek tektonikai helyzetüktl, mégpedig azért, mivel

a kolajfelhalmozódások létrehozásában szerepet játszó számtalan földtani folya-

mat a geotektonikai öv fejldésfolyamatának szerves tartozéka. A geotektonikai

övön belüli helyi körülmények szabják meg, hogy számtalan földtani folyamat

közül melyik lesz az uralkodó.
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A kolaj keletkezésének és felhalmozódásának folyamatát tehát csak helyi

vizsgálatokkal ismerhetjük meg, más területekkel való összehasonlításában az így
felismert törvényszerségeknek mindig csak földtani gondolatmenet lehet az

alapja. A kolaj keletkezésének és felhalmozódásának kérdése u. i. földtani prob-

léma még akkor is, ha az olaj képzdésének magyarázata csak a szerves kémia

segítségével lehetséges. A kémiai folyamatok menetét is csak akkor ismerhetjük

meg helyesen, ha ismerjük a kémiai folyamatokra ható valamennyi tényezt.

«J . III íi K a 6 o h ii :

TeOTeKTOHK^eCKHe 30HHI H HeiflTHHbie MeCTOpOJKfleHHH

Abtop ycTaHOBim pa3.inqHE.ie HetjmiHbie npoBiiHu,mi Ha ochobc Hetj)-

THHbix o.iacxéií CoBeTcrcoro Coio3a. no reoTeKTOHiiqecKOJiy xapaKtepy oh
pa3.mqaeT MecToposK^eunn Ha exapbix igiiTax, Ha Kpanx miiT, h eiwia^qaThix

aeceííeax. r.iaBHbie rpynnw oh no^;pa3^;e.iiiHaeT Ha necKO.ibKO no^rpynnbi.

no MHCHino aBTopa xapaKTep HeijjTenocHtix nopo^, B03pacT o6pa30BaHHH Hetjmf

h xuMiiqecKiiü xapaKTep er 3aBiicHT ot reoTeKioHiiHccKiix ocTOHTe .iLCTBax.

]» pa3.inqHbix reoTeKTOHuqecKiix 30iiax oópa30Ba.mcb Tinibi Hetjmi.

\

Zones géotectoniques et accumulations de pétrole

pár Ladislas Sikabonyi.

En partant de la relation qui exisie entre les terrains pétroli férés de I’Union

soviétique et les zones géotecton ques. l’auteur a établi plusieurs provinces á pét-

role. II fait la distinction entre les gisemenis de pétrole des boucliers, des bords

des boucüers, de l’avant-terrain des zones de plissement et des bassins situés

entre ces zones. En dedans de ces catégories il distingue plusieurs sous-divisions.

A són avis le caractére des roches renfermant du pétrole des champs pétroliféres,

leur forme structurelle, le temps de íormation du pétrole, de mérne que són carac-

íére chimique, alternent réguliérement dans leur's traits principaux. 11 établit que

ce sont les diíférences qu’on observe dans les différentes zones géotectoniques qui

ont méné á la formation des divers types de pétrole.
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK

ELZETES KÍSÉRLETEK A GÁNTI BAUXIT IZORADIÁCIÓS
RÉSZLETTÉRKÉPÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ*

MÉHES KÁLMÁN

Irodalmi adatok szerint a gánti bauxit Ra - tartalomra vonatkoztatott sugár-

zási intenzitása két nagyságrenddel nagyobb, mint más hazai kzeteké (1).

Azok a fizikai természet vizsgálatok, melyeket Csókás J.-sal Sopronban

végeztünk, arra az eredményre vezettek, hogy a bauxitban mindkét radioaktív

elem, a Th és az U is jelen lehet, de az U mennyisége a Th -hoz képest aláren-

cleltebb.

A laboratóriumi mérések után, melyeket 26 cm átmérj és 27,5 kg súlyú

rölt bauxittal végeztünk, szükségesnek mutatkozott a bauxit helyszíni vizsgálata

is. Nagyobb tömeg bauxit esetén feltételezhet volt ugyanis, hogy a számolócsre

jutó sugárzásintenzitás a bauxit lelhelyén mélyített furatban mérve nagyobb lesz,

mint a laboratóriumban, mivel itt a számolócsövet körülvev bauxit kiterjedése

végtelennek tekinthet. Elgondolásunkat alátámasztani látszottak azok az abszorp-

ciós mérések is, amelyek arról tanúskodtak, hogy a bauxitban igen kemény kom-
ponensek vannak, amelyek nagyobb vastagságú bauxTton is áthatolnak, mint ami-

lyen vastagsággal méréseinknél dolgoztunk.

A külszíni méréseket Gánt-Bányateleptl ÉNy-ra, a térképen 1. számmal jel-

zett, felhagyott bauxitbányában kezdtük meg. A sárgásvörösesbarna, helyenként

pizolitos bauxit meglehetsen alacsony sugárzási értékeket adott.

Az 1. számú feltárás bemérése után a 2. számmal jelzett felhagyott fejtben

"végeztünk méréseket. Itt már magasabb és egymástól eltérbb sugárzási értéke-

ket kaptunk.

A méréseket a Bagoly-hegyen folytattuk és három, a közelmúltban telepített

fúrólyuk számolócsöves bemérése után a beomlott Bagolytáró elterében végeztünk

20 perces idtartammal, több ízben Í6 megismételt mérést, mindvégig hasonló

eredménnyel. A Bagoly-táró kemény, barna bauxitja bizonyult t. i. a felvételi terü-

leten valamennyi gánti bauxit közül a legrádioaktívabbnak.

Érdekes, hogy a táró elterében a légtér gamma ionizációja valamivel nagyobb
"volt, mint magának a bauxitnak a sugárzása, ami a rosszul szellzött helyen fel-

gyülemlett emanáció (= radon) jelenlétére mutat. A három fúrólyuk alacsony

sugárzási értéke onnan ered, hogy a mérések egészen a felszín közelében történtek,

ahol még a bauxit keverve volt erdei talajjal.

A Bagolyhegy legmagasabb sugárzású pontján, továbbá a 2. számú fejt két

legmagasabb sugárzású pontján át húzott egyenes párhuzamos a tle 89 m-re futó

DNy-i irányú törések egyikével, vajamint a melegesi vetkkel.

A vizsgálatokat a Meleges felhagyott bányáiban folytattuk. A 3. számmal

jelölt bányában számos mérést végeztünk. A mérések alapján megkíséreltük a

.bánya DK-i részében az jzoradiációs görbék megrajzolását. Az ÉNy-i részben vég-

* Eladás a Magyar Földtani Társulat 1951 okt. 24-i szakülésén.
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tzett mérések — a hányókon végzett mérési adatokat figyelmen kívül hagyva --

arra mutatnak, hogy a sugárzás itt is a törés, ill. vetövonalak felé növekszik

Ugyanezt tapasztaltuk a melegesi 4. számmal jelzett felhagyott bányában is.

A harasztosi, jelenleg mvelés alatt álló, a térképen 5. számmal jelölt bányá

bán szintén megvizsgáltuk az egyes bauxitok sugárzási viszonyait. A számoló-

csöves méréseket cca 4 cm átmérj és 1 m mély furatokban végeztük. A mérés':

eredményeket kiértékelve feltnt, hogy a két viszonylag legnagyobb sugárzási érték

pontot összeköt egyenes egybevág a bauxitnak és a dolomitnak, az elrehaladó

fejtés során feltárt elvetdésével.

A Harasztos-bányarészben végzett akkumulátoros méréseket véve alapul, meg-

próbáltuk az egyes bauxitfajtákat aktivitásuk szerint osztályozni. Ez a kísérlet

nem vezetett eredményre, mivel a vizsgálatok szerint nemcsak a bauxit minsége,

hanem bizonyos fokig tektonikai helyzete is szerepet játszik a sugárzás intenzitá-

sának szempontjából. A törések, ill. vetdések menti bauxitok minden esetben

nagyobb sugárzási értékeket adtak, mint a törésvonaltól távolabb es ugyanolyan

minség bauxitok.

Ilyen értelmezésben a radiológiai mérések geológiai interpretációja sikerre

kecsegtet a szerkezeti viszonyok felismerésében.

Ezt a megállapítást alá lehetett volna támasztani a törésmenti és a törés-

vonaltól távolabb lev szürke márgák és dolomitok sugárzási viszonyaival. A mind-

össze 9 napig tartó mérések során sajnos erre nem került sor.

A terepméréseket összehasonlítva a laboratóriumi mérésekkel, azt találtuk.

Tiogy lényeges különbség nincs közöttük. így a méréseket megfelel súlyú (cc;

40 kg) bauxitminta esetén a lelhelytl távol is el lehetne végezni, ha nem vo!

nánk tekintettel azokra a lehetségekre, amelyeket a helyszíni mérések a szerkezet'

viszonyok kiértékelése terén nyújthatnak.

A bauxit sugárzását az .alábbi táblázatban hosanlítjuk össze, más hazai kzet,

ill. termék sugárzásával. Kiindulási mértékegységi a gránit sugárzásával ekvi

valens sugárzású gránitgneiszt vettük.

- í- .

/ Cónf
j

28 Földtani Közlöny 10—12. sz.
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Sor-

sz.

Kzet ill.

termék

Kzetsugárzás
20 perc

alatt

Kozmikus
sugárzás

20 perc alatt

Az anyag
súlya

kg-ban

i kg-ra es
sugárzási

hányados

1 . Gránitgeneisz, Vashegy,
Soproni-hegység 24(5 338 37.50 0.01

2. Gránitgneisz. Deákkúti
kfejt. Soproni-

hegység 222 300 36 . 60 0.01

3. Vörösiszap 1232 468 18.60 0.14

4. Sötétsárga, elsrend
bauxit, Gánt. 7(56 342 27.50 0.08

A gránitgneisz Ra tartalomra vonatkoztatott sugárzási intenzitását F i n á 1 y S.

(3). a gránitokéval megyegyezen 1
0
— g/g kzetben adja meg.

Ugyancsak táblázatban tüntetjük fel az egyes bauxitfajták sugárzási intenzi-

tását a harasztosi bányában végzett mérések alapján. Ezek a mérések ugyanis, az

eladásban ismertetett technikai nehézségek leküzdése után készültek.

Az U és Th- tartalom kvantitatív adatainak közlését mellztük.

A bauxit leírása
sz.

A bauxit kémiai

jellemzése

Kzet-
sugárzás

10 perc

alatt

Kozmikus
sugárzás

10 perc

alatt

Sugárzási

viszonyszám
kzetsugárzás

kozmikussugárzás

29. vasszegény, 1203 65%,
sárgásbarna Fe203 8-13%

SiOa 8-13% 334 160 2.0

30. u. a. u. a. 329 160 2.0

31. vasdús, sütétbarna. A1 203 50-52%
pizolitos Fe 203 30-40%

Si0 2 5-6% 519 160 3.2

. u. a. u. a. 472 160 2.9
31 /a.

33. sötétsárga, A1 203 53%
másodrend Fe203 18-20%

Si02 6—7% 431 160 2.6

33/a. u. a. u. a. 438 160 2.7'

35. világosbarna, A1203 60%
elsrend, Fe 203 16-20%
okkersárga Si02 1.5-3% 402 160 • 2.5

csikókkal

35/a. sárgás, elsrend,
rózsaszín
csisokkal u. a. 498 160 3.1

36. 1 sötétbarna,

elsrend u. a. 449 160 2.8

37. u- a. u. a.. 500 160 3.1

38. u. a. u. a. 488 160 3.0
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Sor-

sz.
A bauxit leírása

A bauxit kémiai

je lemzése

I Kzet-
i sugárzás

i
20 perc

Kozmikus
sv g írzás ,

20 perc

Sugárzási

visszonyszám

kzetsugárzás
alatt alatt kozmikussugárzás

39. fakósárga, kissé

lilás árnyalatú

harmadrend

A1 203 35-40%
Fe203 cca— %25
SiO, 15-20% 465 160 2.9

40. iparilag

hasznosítható

festék

A1 203 45— 40%
Fe203 14-16%
SiO, 22—25% 257 160 1.6

40/a iparilag nem
hasznosítható

festék

p 350 160 2.1

K . Mexeui:

IÍ3<>pa,niian,iioiinaH Kapra raiiTCKoro úokchtoboio JíecTopoat^enuii b Heurpim.

Abtop uonuTa^iaa onpe^e^nTt HOByio K.aaccn<{>fiKaitnK> öokchtob h;i ocBOBe nojieBtif.

pa^naniiOHHux H8MepeHH». B pe3y.nÍTaxe cbohx paóoT ycranoiiíiaocb, >rro Ha pa^noaKTiiBHOCTn

öokchtob, Kpo>ie nx coci aBa HMeeT h hx TeKTOHHMecKoe no.TOHceHue. Bokchtbi 3a.ie-

raioipHe BAOJib cpocoB Bceiyta hmbiot óo.Tbme pasnanHOHHOÜ hht6hchbhocth. aew Te, KOToptie

HaxOABTca B^a.Tu or 'reKTOHiiaecKOÍí .nniinu.

Essais poiir Pétablissement d’une carte isoradiologique des bauxites de Gáni

pár Coloman Méhes.
L’auteur a essayé la classification des bauxites selon leur activité á l’aide de

dosages radiologiques faites dans le terrain. Les essais ont été infructueux

parceque, selon les coristatations de l’auteur, la radioacíivité des bauxites dépend

non seulement de la qualité de la bauxite, mais aussi des conditians tectoniques

du gisement. Les bauxites situées de long d’une ligne de rupture ou d’urie faille

ont toujours une plus grande intensité de radiation que les bauxites de mérne

qualité, plus éloignées de la ligne de rupture ou de la faille.
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ÜJ SZIRÉNA-TÍPUS A MAGYAR MIOCÉNBL
KRETZOI MIKLÓS

A mátraszöllsi kbányából Legányi Ferenc Schréter Zoltán
útján egy sziréna állkapocs-töredékét juttatta el a M. Áll. Földtani Intézetbe.

Els rátekintésre valamelyik nagytermet Melaxytherium-la]nak látszott, a

lelet tüzetesebb vizsgálata azonban meggyzött arról, hogy a mátraszöllsi fets-

torton sziréna önálló, eddig nem ismert fejldési vonalat képvisel. Fogazatának

f jellegzetessége alapján Haplosiren n. g. néven új nemként írom le az aláb-

biakban, faji nevének H. legányii n. sp.-t javasolva, lelkes és évtizedek óta fárad-

hatatlanul tevékenyked egri gyjtnk tiszteletére.

Haplosiren n. gén.

Genoholoptípus: H. legányii n. sp.

Jellemzés: Nagytermet szirénák, magas koronájú, de igen leegyszersített

felépítés zápfogakkal, melyeken a talonid (mesoconid) egy osztatlan kúpból áll.

Zápfogak száma (?) 5.

Haplosiren legányii n. sp.

Holotipus: F. 1. V. 6001. — Bal állkapocs-töredék az utolsó két zápfoggal (az

utolsó, kibúvófélben lev M metaconidja sérült). Az állkapocstest az utolsó záp-

fog mögött és az els zápíog gyökértáján tört le.

Lelhely: Mátraszölls, kbánya; andezittufás lajtamészk.

Földtani kora: Miocén, tortonai emelet.

Jellemzés: Azonos a nemévei.

Méretek: Állkapocs legkisebb magassága az utolsóeltti M alatt 85 mm;
ennek hossza 32,5 mm, szélessége ell 25.0, hátul 23,0 mm; az utolsó M hossza

33,0 mm, szélessége hátul 21,5 mm.

Összehasonlítás: A mátraszöllsi tortonai alakkal való összehasonlí-

tásnál a következ sziréna-típusok jönnek- elssorban tekintetne, részben méreteik,

részben földtani koruk, vagy alaki hasonlóságuk alapján: a pliocénbl tekintettel

kell a Felsinotherium- fajokra lennünk, a miocén alakok közül pedig elssorban a

Mataxytherium, Miossiren, Thalattösiren nemek alakjait kell vizsgálat .alá vennünk,

a .régebbi formákat, Halitherium-ot és még régebbi alakokat, úgyszintén az ersen

eltér specializációt mutató, vagy hiányosan ismert típusokat kihagyhatjuk.

A Felsinotherium-fajok közül a típusfaj (F. foreslii Capellini) méreteiben

jól megegyezik a leírt fajjal. Ezzel szemben éiesen ellér a fogak specializálódási

iránya, amennyiben a mátraszöllsi alak fogai si szabásukat és igen leegyszer-

sített 5-kúpos "felépítésüket magas fogkorona mellett is tartani tudják, míg a Felsi-

notherium-íogaza\on ezt az utóbbi jelleget a kúpok komplikálódása és koptatott

állapotban a jellegzetes, szabálytalanul elhelyezett szigetek halmaza váltja fel.
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Emellett a leírt fajon — akárcsak az si alakoknál — a linguális kúpok kiemel-

kedbbek a labiálisaknál. Egyben viszont egyeznek: mindkét formánál aránylag

egyszer mesoconid- (pásttá Ion id-) ék nyomul be az endoconid-hypoconid-mezbe,

ahelyett, hogy más, földtanilag fiatalabb szirénához hasonlóan e mögött alkotna

(különösen az utolsó fogon) kisebb-nagyobb mértékben fejlett harmadik, hátsó

kúpsort (posttalonid).

A Felsinotherium serresii (Gervais), mint plaisanci alak, korra közelebb

fekszik a mátraszöllsihez, mint az elbbi (mely asti), méreteiben azonban jóval

kisebb. Fogazatának egyszer felépítésében is sokkal közelebb áll a leírt fajhoz,

mint az olasz alakhoz. A zápfogak eltér méretaránya (elre hirtelen csökken

nagyságukkal), az utolsó M bonyolultabb posttalonidja azonban a bevezetben

említett nagyságkülönbségek mellett azt bizonyítják, hogy jól elválasztható, de

mégis rokon fajokkal állunk szemben.

A meglehetsen bizonytalanul körülhatárolt Metaxytherium-nem fajai közül a

típus-faj (M. fossile — cuvieri) kisebb, mint a leírt faj, fogai alacsonyabbak, kúp-

jaik viszont bonyolultabbak, különösen a posttalonid felépítésében. További bonyo-

iódást mutat e téren a még nagyobb M. krahuletzi. Depéret fogazata, éppúgy,

mint a többi, némi bizonytalansággal ide sorolt faj, vagy az önálló nem kép-

viseljeként Thalattosiren néven kiemelt „Af." petersi Ábel.
A miocén-pliocén Miosiren-nek ugyancsak egyedül fels fogazatát ismerjük,

M.-redukciójának mértéke azonban egyszer fogfelépítése ellenére is megnyugtat-

hat afell, hogy ez a belga szirénatípus a mienktl ersen elüt irányban specia-

lizálódott.

Fenti összehasonlítás azt mutatja, hogy a mátraszöllsi sziréna nagyter-

met Metaxytheriina-típust képvisel, melynek helyét a réndszerben a valódi Nletaxy-

theriumok és Felsinotherium közt jelölhetjük meg, megemlítve, hogy kis Felsino-

therium serresi inkább ennek az alaknak a rokonságába sorolható, mint az igen

bonyolult fogazató nagy Felsinotherium forestiive 1 azonos nembe.

A mátraszöllsi sziréna, Koch A. felsesztergályi Halitherium cf. christoli-

adata és Schréter Thalattosiren (,,Metaxytherium“) petersi (A b e i) -lelete után

a Kárpátmedence harmadik miocén szirénája, igazolva, hogy fiatalharmadkori ten-

gerünk szigetvilágának sekély tengere éppoly alkalmas lakóhelye volt a szirénák-

nak, mint óharmadkori beltengerünk, mely elszórt töredékek mellett a felsgallai

középeocén Sirenavus hungaricusi, óbudai rupéliai Manatherium delheid'ú és a

szendehelyi lattorfi Halitherium schinzit adta a tudománynak.

M. Kp e non:

HoBafl MHoijeHOBaH cnpeHa hs MaTpace-oeiu

Abtop onpeAe^raeT hobhíí po# 113 TopTOHCKoro H3BecTHHKa b oiipysK-

hoctu MaTpacejMein. XapaKTepHtie nepTti hoboto po,a,a: BticoKne ynpoajeH-
Hbie MeTaríOHii^HLie 3yóbi. Abtop cunTaeT BasKHtiM npOBepHTb #0 cnx nop
onpeAe.ieuHbie bh^bi Ha ocHOBe 3yHOH cucTeMti.

Neuer Sirenen-Typus aus dem ungarischen Miozán.

Von M. K r e t z 0 i.

Die Staatl. Ungar. Geologische Anstalt erhielt unlángst ein Unterkieíerfrag-

ment einer Sirene, die ihr F. L e g á n y i aus dér Steingrube von Mátraszölls

durch Vermittlung von Z. Schréter zukommen liess. Auf ersten Blick schien

dér Rest eine Metaxytherium-Art zu vertreten, doch ergab sioh gelegentlich einer
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naheren Untersuchung, dass die Sirene des oberen Törtön von Mátraszöliös einer

selbststándigen, bisher unbeschriebenden Entwicklungslinie zugehört. Ioh schlage

vor, die neue Gattung und Art Haplosiren legányii n. g. n. sp. zu nennen, zu Ehren
des seit Jahrzehnten erfolgreich und unermüdlich tatigen Sammlers Ferenc
L e g á n y i aus Eger.

Haplosiren n. gén.

Genoho’.otypus: H. legányii n. sp.

Diagnose: Grosswüchsige Sirenen mit liochkronigen aber stark vereinfachten

Molaren, an denen das Talonid (Mesoconid) aus einem ungeteitten Höcker besteht.

Xahl dér Backenzáhne: (?) 5.

Haplosiren legányii n. sp.

Holotypus: F. I. V. 6001. — Unterkieferíraginent dér linken Seite mit den let/.-

ten zwei Molaren (Talonid des lctzten, im Ausschlüpfen begriffenen M beschádigt)-

Unterkieferkörper ihinter Ms und vor dem ersten Backenzahn abgebrochen.

Fundort: Mátraszöliös, Steinbruch; andesittufhaltiger Leithakalk.

Geoiogisches Altér: Miozán, Tortonische Stufe.

Diagnose: Wie bei dér Gattung.

Abmessungen: Geringste Hbe des Unterkieferkörpers unter M2 85 mm. Lángé
des M2 32,5 mm, Breite vorne 25,0, hinten 23,0 mm, Lángé des letzten M 33,0 mm.
Breite desselben hinten 21,5 mm.

Vergleiche: Beim Vergleich mit dér tortonischen Form von Mátraszöliös

müssen folgende Formen — z. T. ihrer Dimensionen, z. T. ihres geologischen

Altens, oder ihrer morphologischen Áhnlichkeit wegen — in erster Linie in Betraeht

gezogen werden: aus dem Pliozán müssen die Felsinotherium-Arten berücksichtigt

werden, wáhrend von miozánen Formen in erster Reihe die Arten von Metaxy-

therium, Miosiren und Thalaitosireti untersucht werden sollten. Die Formen des

Paleogens, wie Halitherium und noch áltere Tvpen, sowie eine abseits stehende

Spezialisation aufweisenden, oder mangelhaít bekannte, können unberücksiclitigt

bleiben.

Von den Felsinotherium-Avten stirrunt die typische Art (F. forestii Capellini)
in ihren Dimensionen gut mit dér zu beschreibenden überein, wogegen sie aber

in Bezug auí Spezialisationsrichtung des Zahnbaues stark abweicht. Wáhrend
náhmlich die Molaren dér Mátraszöllser Form den altertümlichen Bauptan und
stark vereinfachte 5-höckerige Form trotz ausgeprágte Hypsodontie be behalten

habén, tritt bei Felsinotherium eine starke Komplikation dér Höcker und im

abgekauten Zustand charakteristische, als unregelmássig zerstreut wirkende Ver-

teilung derselben auf. Dabei ragén die Höcker dér lingualen Seite über die labiale-

Seite empor. ganz. wie bei den a’.tertümüchsten Formen. In einem Punkíe stimmen
sie aber gut überein: an beiden Formen klemmt sich ein einfaches Talonid (Meso-

conid-Posttalonid) in die Mitte des Endoconid-Hvpoconid-Feldes ein, anstatt dass

es, wie bei geologisch jüngeren Sirenen, ein hinter diesem (besonders am Ms ) ge-

legenes Höckerpaar als dritte Höckerredie (Posttalonid) zr Ausbildung gebracht

hátte.

Felsinotherium serresii (G érv a is) liegt als plaisantische Form dér von

Mátraszöliös geologisch etwas náher (F. forestii ist astisch), dimensionell ist ste

aber kleiner. Übrigens steht sie derjenigen auch im einfachen Molarenbau bedeutend

náher als dér italiánischen Form. -Abweichendes Grössenverháltniss dér Backen-

záhne (nach vorne rasches Abnehmen dér Grösse), etwas komplizierter gebautes

Posttalonid sprechen aber neben den anfangs erwáhnten geringeren Abmessungen

dafiir, dass es sich hier um zwei gut trennbare. doch verwandte Formen handett.
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Von den Arten dér ziemlich unsicher mnrissenen Gattung Metaxylherium isi

die Typus-Art (M. fossile = cuvieri) kleiner, mit brachyodonten Molaren, kornoü-

ziertem Höckerbau, besonders am Posttalonid. Weitere Komplikáljon im Bauplan

dér M kcnnen am grossen M. krahuletzi De péret wahrgenommen werden, ebenso,

wie an den weiteren, mit Vorbehalt zu dieser Gattung gezáhlten Formen des

Miozáns, oder beim „M“- petersi Ábel, für dem ein eigenes Genus, Thalallosiren

errichtet werden konnte.

Vöm Miosiren des Boldérien kennen wir zwiar nur die Oberkieíerbezahnung,

doch genügt die fortgeschritíene Reduktion des übrigens (bzw. eben darum) ein-

íach gebauten M
:í
zr Feststellung dessen, dass diese belgische Sirenenform eine

von dér beschriebenen scharf getrennte Entwicklungsünie vertritt.

Obiger Vergleicih beweist es, dass die Sirene von Mátraszölls einen echterr

Metaxytheriinen vertritt, dér einigermassen eine Mittetstellung zwisclien Metaxij-

therium und Felsinotherium einnimmt. Es muss nooh erwahnt werden, dass das

kleine Felsinotherium serresii eher in die Verwandtschaft dieser Form falit, als

mit Felsinotherium forestii congenerisch ist.

Die Sirene von Mátraszölls ist neben A. Koch’s Halitherium cí. christoli

und dem Thalallosiren (,,Melaxytherium") petersi (Ábel) - Fund Z. Schréter’s
von Felsesztergály bzw. Márcfalva die dritte náher bestimmbare miozáne Sirene

des Karpatenbeckens, als Beweis dafür, dass die mit Inseln dioht besetzte Flachsee-

Landschaft dieses Jungtertiáren Binnenmeeres den Sirenen zoun Gedeihen ebenso

gut entsprochen habén kann, als unser Palaogen-Meer, das neben zerstreuten

Fragmenten aus dem Mitteleozán von Felsgalla den Sirenavus hungaricus, aus

dem Rupelium von Budapest-Obuda ein Manatherium delheidi-Skelet und aus dem
Lattorf von Szendehely den Abdruck eines Halitherium selíinzi- Skelettes liefern

konnte.



VÍZFÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK A GÖMÖRI-KARSZTON
JAKUCS LÁSZLÓ

A Gömör—Tornai-karszton végzett vízföldtani vizsgálatok során nagykiterjo-

désíí, a Baradla-rendszeftl független karsztvízrendszert sikerült kinyomozni, a

Méné?-, Bódva-, Jósva- és Lófej-völgy által határolt területrészen.

A vidék föltani felépítésében triász-korú üledékes kzetek vesznek részt, még-
pedig középs-triász fehér és szürke mészk, alárendelten dolomit, továbbá alsó-

triász agyagpala és homokk. Az agyagpalás-homokköves rétegesoport vízíöldtani-

lag vízrekesztnek. tekinthet, a karbonátos kzetösszlet ellenben ersen karszto-

sodott. A vízrekeszt rétegcsoport a területen két, nagyjából kelet-nyugati csapása

vonalban nyomozható: délen a Jósvavölgy mindkét oldalán, a terület északi részén

pedig a Ménesvölgy északi oldalán. A vízrekeszt tagok felszíni kibukkanása

mindkét esetben egy-egv, fiatalabb hegységképz mozgások által ersen deformált,

antiklinálist jelöl. A déli antiklinális tengelye mentén a Jósvavölgy vágódott be,

az északi antiklinális déli oldalán, részben már a karsztvíztartó rétegcsoportban

a Ménesvölgy alakult ki. A széles köztes mészkvonulat északi pereme így a

karsztvíz számára megcsapoló erózióbázisul szolgál, aminek következtében a

Ménesvölgyben sok kisebb vízhozamú karsziforrás bukkan felszínre. Ebbl követ-

kezik, hogy a karsztvíztartó szinklinális északi szárnyában — a jól fejlett felszíni

karsztjelenségek ellenére — sem számolhatunk nagyobb kiterjedés, feltárásra

érdemes barlangrendszer jelenlétével. Más a helyzet azonban a szinklinális déli

szárnyában, ahol a fennsíkperemig felnyúló vízrekeszt rétegsor, mint természetes

gát, akadályozza a karsztvíz lefolyását a jósvavölgyi erózióbázis felé. Jósvaf köz-

ségtl Színig a Jósvavölgynek nincs olyan melyen bevágódó északi mellékvölgye,

amely az itteni karsztvíznívó alatti szintben megcsapolhatná a vonulat karszt-

vizét. A Bcjamér- és Kopolvavölgv is csak magasabb szintben vágja át a mész

követ, s így a karsztvíztömegre gyakorolt megcsapoló hatásuk alárendelt jelleg,

karsztforrásaik kis, illetve közepes vízhozamúak.

A karsztvízíartó szinklinális déli felének erózióbázisa a Lófejvölgy déli végé-

nek az a pontja, ahol a vízrekeszt és a karsztos összletek-a völgyfenék feltárásá-

ban egymással érintkeznek. Érthet tehát, hogy itt van az egész terület legbvebb

viz karsztíorrása (térképen I.). A forrást két év óta különböz évszakokban sike-

rült megfigyelni. Tulajdonságai jól kidolgozott üregrendszerre utalnak.

A forrás vízhozama — a vízgyjt területre hulló csapadék mennyiségé-

tl függen — 100—800 liter/másodperc között ingadozik. Hirtelen és kiadós

záporesk után már néhány órával ersen megnövekszik, a víz gyengén zavarossá

válik. Ilyenkor a víz a szokásos kiömtósi hely fölött mintegy két méterrel is ömlik

a lejttörmelék hézagaiból.

Az I. karsztforrás vízgyjt területe a Szelce-völgytl délkeletre és

keletre nyomozható ersen dolinás fennsíkrész. A Nagyoldal-tet karsztvizének
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leíolyási irányál eddig nem sikerült ugyan meghatározni, igen valószín azonban,

hogy ez a terület is a Szelce-karsztvizrendszerhez adja karsztvízfeleslegének jó

részét.

A völgyben mintegy 50 méterre! északnyugatabbra es' „Szabó-kútja“ nev
forrás vízrendszere nem áll kapcsolatban az I. forráséval, mert a két forrás víz-

hozam-ingadozásai nem egyöntetek és hmérsékletbeli különbségek is mutatkoz-
nak. A „Szabó-kútja“ vízgyjt területe a tol# nyugatra húzódó karsztfennsík.

Minthogy a Szelce-rendszer karsztíorrásának vízgyjt területe keletre messze
nyomozható

v
s a karsztvíz a több kilométeres utat igen gyorsan, néhány óra alatt

teszi meg, igen kézenfekv és valószín, hogy a karsztvízáramlás földalatti patak-

mederben, barlanghálózatban történik. Jól fejlett barlangrendszer létezése mellett

bizonyítanak a vízhozam gyors ingadozásán és a víz zavarosodásán kívül, a fel-

színen megfigyelhet fej’ett karsztjelenségek is. A területen található zsombolyok

keletkezését csak nagyméret barlangtermek mennyezetének felfelé harapódzó

leomlásából magyarázhatjuk. A Kopolya-zsomboly alján Keszler mintegy 40

méter mélységben délnyugati irányban folyó patakot talált, amelyet azonban a

ktörmelék és szifon miatt továbbkövetni nem tudott. A Kuriszláni-zsomboly csak

felszínesen van átkutatva, a Nagyoldali-zsombolyban pedig, amely mindegyik

között a legnagyobbnak látszik, ember még nem járt.

A vízgyjtterület- fejlett dolinarendszerei annak a jelei, hogy a földalatti

karsztjelenségek- is ersen fejlettek. A területen több víznyel van, ezek közül a

II. -vei jelzett 1951. májusában, hirtelen beszakadással jött létre. Víznyelképessége

szinte korlátlan.

Az I. karsztíorrás feletti mészkoldaiban számtalan, ktörmelékes vörösagyag-

gal kitöltött kzetrés van, akárcsak a Jósva-forrás fölött. Ez a törmelékes agyag
patakhordalék.

A forrástól mintegy 25 méterre felfelé az oldalban, egy télen ersen gzölg,
tág hasadék volt. 1933-ban Keszler ezt a hasadékot kitágíttatta és rajta keresz-

tül egy barlangvég jelleg repedéshálózatba jutott, amely gazdag korróziós for-

máival amellett szól, hogy a barlangrendszer folytatása ugyancsak fejlett. A foly-

tatást nagymennyiség törmelékanyag zárta el, amelynek eltakarításához Kész-
termék nem volt anyagi íedezete. Mivel a kitágított bejárat közvetlenül az újon-

nan épített mút mellett fekszik, balesetek elkerülése végett ma ktörmelékkel

van eltorlaszolva.

Az elmondottak alapján igen valószínnek látszik, hogy hazánk e nemben leg-

nagyobb és legszebb természeti kincsének, az Aggteleki-barlangnak ikertestvérével

állunk itt szemben. Az Aggteleki-barlangot maga a természet tárta fel és tette

hozzáférhetvé az ember számára, az aggteleki pleisztocen-vetdés révén. A Szelce-

rendszer barlangját a karsztkutatás mutatta ki, feltárása azonban emberi munka-

erre vár.

A Szelce-rendszer barlangjának járható hossza mintegy 15 km lehet. Cseppk-

képzdményekben igen gazdagnak kell lennie, mert- az aktív rendszer feletti mész-

ktömeg vastagsága helyenként a 200 métert is eléri. Feltárása mellett a követ-

kez, részben tudományos, részben gyakorlati érvek szólnak:

A barlangrendszer feltárását nem a véletlen, hanem tudományos és céltuda-

tos kutatómunka tenné lehetvé, s így a barlangrendszer feltárása egyben igazol-

hatná annak a munkamódszernek a helyességét, amellyel a barlang létezésének

megállapításáig eljutottunk.

Az általános karsztfejldéstan -korszer megítéléséhez felbecsülhetetlen érték

adatokat várunk a barlang megismerésétl, pl. a zsombolykeletkezés Kész tér-

félé elméletének bizonyítékát. Ez lenne u. i. az els barlang, amelyben alulról
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közelíthetnénk meg a felszínen már ismeretes zsombolyokat, és mérésekkel állapít-

hatnánk meg a járatelzáródás és a zsomboly egymáshoz való helyzetét.

A barlangihálózat szelvénye a Szelce-völgy környékének alapos rétegtani és

tektonikai megismerését tenné lehetvé.

A barlangban, fkép a zsombolyok környékén, nagymennyiség denevérguanó

felhalmozódás várható, amelynek kitermelésével népgazdaságunk jóminség ter-

mészetes mtrágyához juthatna.

A barlangrendszer feltárását meg lehetne kísérelni a zsombolyokon, vagy
víznyelkön keresztül. A Kopolyai-völgy végében lév forrás idszakos, fels

járatának kitágítása útján ugyancsak remélhet, hogy bekerülhetünk a Szelce-

rendszer egyik ágába. Nincs kizárva azonban, hogy itt egy kisebb, önálló karszt-

vízrendszerrel van dolgunk. Ez esetben a Kopolya-zsomboly sincs genetikai össze-

függésben a Szelce-rendszer barlanghálózatával.

A feltárás legbiztosabb eredményt ígér módja a forrás fell való behatolás,

vagy a Kész ler által megkezdett úton, a barlangi deltahálózatot elzáró törmelék

átásásával, vagy egy 80— 100 m hosszú, a deltaszakaszt átharántoló kutatótáró-

va\, amely bejut az egységes fágba. A tárót néhány méterrel a forrás felett lenne

célszer telepíteni.

A távolabbi környék bejárása során, Deienk községtl északra, egy nagyol'.'

ids megjelenés, jórészben kitöltött víznyel (?) barlangot és egy ugyancsak ids.

lorrásbarlangot találtam kb. 450 m tszf. magasságban. (Az irodalom egyikrl sem

tud). Mivel mindként barlangnak már a pliocén folyamán is nyitott szája volt.

Könnyen lehetséges, hogy rétegeik értékes gerinces smaradványokat tartalmaznak.

A Veliki Strosz déli iábánál is van egy kb. 8 m hosszú forrásbarlang, ennek

kitöltése azonban jóval fiatalabb. A barlangszáj déli fekvése és a forrás közelsége

miatt azonban srégészeti szempontból jelents leleteket rejthet magában. Ez

utóbbi barlang folytatása is könnyen feltárható ienne.

Jl. fl k y ii

:

rn;i;poreoJiorHHecKHe HaaiOfleHHH Ha reniepcKOM KapcTe

TeMepcKaa KapcTOBaa ojiacTt oto rnaBHbm KapcTOBbiíí paiíoH b BeHrpmt.
3jeci> HaxoAHTca nperepacHaa KapcTOBaa nemepa ArnejieK. C noinoinbio rn^po-

reunornnecKiix aHu.ni30B bo^bi a BTop onpeAenun HOByio CHCTeAiy icapcTOB-

bix nemep KOTopaa pacnonoaceHa b pafiOHax HouiBacJje ii Ce^aenycTa. Abtop

b AanbHeintíM yicaaceT Ha MeTO^,bi Haií6o,iiee u;e.iecoo6pa3Horo BCKpbiTHH

3Tiix neipep.

Observations hydrogéologiques dans le Karst de Gömör

pár Ladislas Jakucs

Le plus grand terrain karstique de la Hongrie est célúi du coinitat de Gömöf.
C’est ici que s’est développée la célébre grotte de stalactites d’Aggtelek.

Dans són étude l’auteur démontre en ce territoire, á l’aide d 'observations

hydrogéologiques, la présence d’un colossal systéme de grottes • karstiques qui

s’étend de la commune de Jolsvafö jusqu’á Szeice-puszta. II élucide aussi la

iiuestion de la méthode la plus appropriée pour leur exploration.

v
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ISMERTETÉSEK

Prigcrovszkij M. M.: Geologú seszkije isszledoványija i paleogeograficseszkij

analiz pri razvedkach uglenosznüch rajonov CCCP. (A Szovjetunió kszéntaríalmú területei-

nek földtani kutatása és paleogeográfiai analizise. Moszkva, 1948.) Prigorovs zkij
profeszor könyve ketts célt valósít meg: a jellegzetes kszénterületek földtani és sföld-
rajzi jellemzését adja kifejldési típusok szerint és ugyanakkor rámutat az ezekbl a tudo-

mányos elemzésekbl adódó gyakorlati vonatkozásokra. A Donyec-medencét, a kelet-

ukrajnai barnakszénterü’etet, a kiszelovi kszénvidéket, a cseljabinszki és a kuznvecki me-
dencéket, továbbá Kazahsztán északkeleti részének alsó-karbon kszéntelepeit és a baj-

kálkörnyéket tárgyalja részletes elemzéssel. A könyv összefoglalja az említett kszénterü-
letekrl írt részleíaatokat, ezeket önálló kutatási eredményeivel kiegészíti a szerz és

egységes szemléletmóddal világít rá a felmerül kor és genetikai kérdések megoldás-
módjára. A könyv elssorban a kszénkutatás geológus és mérnök szakemberei számára
készüli, de átfogó kérdésbeállítási módja a szakkáderképzésben is nélkülözhetetlenné teszi.

Hatalmas irodalmat ad.

J a k u c s.

Va s z i I j e v P. V.: U goi (Kszén). Moszkva, 1949. V a s z i 1 j e v könyve egyike annak
a tudományos és gyakorlati kérdéseket metodikai beállításmóddal tárgyaló kiadványsoro-
zatnak, melynek a legfontosabb hasznosítható ásványok lelhelyeinek földtan; tárgyalása
a célja. A könyv els részében a szerz a kszén fizikai sajátságait tárgyalja. Nagy súlyt

lektet a mikrostruktúra vizsgálatokra. Ezután a rétegtani azonosításokkal foglalkozik,

majd rövid fejezetben a kszén kémiai összetételét tárgyalja. A kérdésbeállító rész után

a kszén hasznosítási módjait tárgyalja, elssorban ipari vonatkozásban. Itt a briketiezés,

kokszolás, lepárlás módozatainak ismertetésén kívül rámutat a földalatti kszénelgázosí-
tás módszerére is, melyet a nehezen kitermelhet telepek hasznosításánál ma már a Szov-

jetunió számos területén alkalmaznak. Külön fejezetben foglalkozik a kszén anyagának
makroszkópos és mikroszkópos kutatásával és a kémiai-technológiai vizsgálati módszerek-

kel. A továbbiakban a kszénülés folyamatának feltételeit, majd a kszén metar^orfizmu-

sának ismérveit tárgyalja. Érdekes fejezet szól a kszén mállásáról. Részletesen Kapjuk a

kszéntelepek kialakulásának sföldrajzi feltételeit. Adja külön-külön a kszénfajták petro-

gráfiai, petrogenetikai, kémiai és technológiai osztályozását, majd a kszéntelepek genetikai

osztályozásáról és a kszénvidékek iparilag je..emz típusairól ír.

A könyv további, mintegy 150 oldal terjedelm része a Szovjetunió szenvagyonanak

és kszénelfordulásainak becslése és ismertetése. Szerz megkülönböztet várható (per-

spektivális) és ipari kszénkincset. Ebben a ketts felosztásban genetikai alapon elszór

a medencebeli kszénkifejldéseket ismerteti, majd az átmeneti zóna telepeit, végül az

orosz tábla kszénkincsének adatait nyújtja. Ez a csaknem felbecsülhetetlen érték munka

1949-ig megadja a kérdés irodalmát is.
b Jakucs.

Betechtin A. G.: Promüslennüje margancovüje rudi CCCP. (A Szovjetunió ipari

mangánércei.) Moszkva, 1946. Betechtin professzor több, mint 300 oldalas munkája

kimerít ismertetése nemcsak a Szovjetunió mangántelepeinek, hanem a mangánnal kap-

csolatos valamennyi földtani és ásványtani kérdésnek. A könyv els része általános man-

gánföldtan, ahol a' mangán ásványait, a magántelepek genetikai típusait, a mangánércek

ipari osztályozását és ipar: követelményeit, továbbá a mangánlelhelyek kutatásikörülmé-

nveit tárgyalja körültekint részletességgel és igen nagy felkészültséggel. A könyv má-

sodik része a Szovjetunió mangántelepeinek ismertetése. Ebben a részben az ukrajnai,

kaukázusi, uráli, kazahsztáni, középázsiai, nyugatszibériai és a távolkeleti magánérctele-

pek részletes földtani és ipari vonatkozású ismertetését kapjuk. Betechtin professzor
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Könyve a mangánnal kapcsolatban érdekelt valamennyi szakember számára nélkülözhetet-

len, a kérdést a maga teljességében átölel, alapvet monográfia. Megjelent a Szovjetunió

Tudományos Akadémiájának kiadásában 1946-ban.

J a k u c s.

K le nova M. B.: Geologija mórja (A tenger geológiája). Moszkva, 1948. Klenova
professzor hatalmas munkája a legkorszerbb tengergeológiája a világirodalomnak. Szá-

mos általános földtani és üledékes kzetképzdési probléma megvilágítását adja a világ-

irodalom és a szovjet kutatóexpedíciók adatainak nagyszer feldolgozásával. A tenger
geológiájának tudománytörténeti vázolása után a korszer tengerkutatás feladatairól be-

szélve, beilleszti a tengerfenék geológiáját a többi tudományok közé. Rámutat egyben a

tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának lehetségeire is. Ezekután a tenger-

kutatás geológiai módszereirl, a mélységmérésrl, a mintavéte'rl, a minták feldolgozá-

sáról, az expedíciós munkáról és a geofizikai mérés módszereirl beszél. A követke
fejezet címe: a földkéreg szerkezete az óceánok alatt. Itt a nehézségi és szeizmikus ano-
máliákat ismerteti, maja a mai óceánok földtörténeti kialakulásáról ír. A tengerfenék dom-
borzatának elemzésével kapcsolatban a fenékhajlásszögek mérésérl, a fenék geomorfoló-
giájáról és ennek a tektonikával való összefüggésérl kapunk részletes tájékoztatói

A következkben a vízburoknak a tengerfenékre gyakorolt hatásait tanulmányozza a

szerz, így elssorban a vegyi hatásokat, a vízmozgások és az éllények hatásait. Ezután
a tengerfenékkel, mint az éllények lakó- és temetkezési helyével foglalkozik, az élvilág
és a tengerfenék viszonyával, a biocönózisokkal és tanatocönózisokkal, a szerves, fleg a

planktcni lények kzetalkotó szerepével és a bakteriális hatásokkal a kzetképzdésben.
Az üledéktípusok és a faciesek tanulmányozásánál az üledékképzdési tényezk figyelembe-

vételével, az övék szerinti elkülönítés (abisszikus, bathiális, sekélytengeri, paríközeli, nyilt-

tengeri, stb.) tárgyalásának az alapja. Külön fejezetet szentel a tengeri üledékek mecha-
nikai állapotainak, így elssorban a víztartalomnak, szemnagyságnak, lekeríketettségnek,

stb. vizsgálatára, majd! a fenéktérképek összeállításáról és alkalmazásáról beszél. Gondos
részletességgel elemzi a tengerfenék üledékeinek vegyi és mechanikai kölcsönhatásait. Itt

adja magyarázatát az üledékek színének és a tengeralatti mállási és egyéb kolloidkémiai

folyamatok ismertetésén keresztül jut el a konkrécióképzdés problémájáig, melyet új meg-
világításban állít elénk. A tengeri ásványképzdés folyamatainak nem kevésbbé érdekes
fejezetében kapjuk a glaukonitképzdés és a jellegzetesen mélytengeri ásványok kialaku-

lásának megvilágítását is. Ezután az üledékek rétegzettségének fajairól, okairól, majd a

vízalatti talajcsszásokról beszél a szerz. Szemlélteten mutatja be a hullámverésnek a

szerepét a tengerparti üledékképzésben, a partvonaltípusokat és azok kialakulását. Az
utolsó fejezetben a szerz által vezetett expedíciók tudományos munkájának eredményeként
a Szovjeunió beltengereinek negyedkorszaki fejldéstörténetét rajzolja meg, s ezzel könyve
még teljesebb értékvé válik. A m az egész világirodalmat felölel irodalmi felsorolást ad.

Ábrakincse gazdag és jól van összeállítva. Magyar nyelvre való lefordítása és kiadása
esetén a hazai általános földtani irodalom egy igen komoly, alapvet munkával gazda-
godna A könyv 1948-ban jelent meg és 495 oldal terjedelm.

J a k u c s.

Varencov M. V.: A Pannóniai-medence új kolajtartalmú provinciái. (Gubkin akadé-
mikus emlékére kiadott gyjtemény. Moszkva, 1951.) A múlt év szén az akadémiai ju-

biláns nagygylés alkalmával Magyarországon járt Varencov M. V. professzor, a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiája Földtani Intézetének igazgatója. Az akadémiai nagy-
gylés alatt és után tett földtani kirándulásokon megismert adatok és az irodalom alap-

ján foglalta össze tartalmas közleményben a Pannóniai-medence olajföldtani viszonyait.

Varencov professzor rövid összefoglalást ad a Pannóniai-medence fejldéstörté-

netérl és a magyar kolajbányászat eddigi eredményeirl. Az egyes kolajtartalmú terüle-

tek leírójelleg ismertetése után a Pannóniai-medence olajföldtani viszonyainak összefog-

lalásaként a kiváló szovjet szakért megállapítja, hogy a Pannóniai-medence területén a

kolaj- és földgázmezk három f típusát lehet megkülönböztetni.

1. Brachiantiklinálisokhoz kapcsolódó kolajmezk. A medence leggazdagabb kolaj-
elfordulásai tartoznak ide (Lovászi, Budafapuszta).

2 A medencealjazat lepusztult, kristályos rögeire települ miocén és paleogén rétegek
kevésbbé jelents kolajtartói.

3. A kristályos medencealjazat kiemelked rögvonulataihcz kapcsolódó, pannóniai üle-

dékekbl álló, nagy felboltozódások (Mihályi).

Varencov professzor megállapítja, hogy a Pannóniai-medence kolajképzdményei
zónális-lencsés települések és a brachiantiklinálisok íelboltozódásaiban elhelyezked ho-
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Diókhoz és homokkhöz kapcsolódnak. A medence északkeleti peremén a fels-, középs-
miocén és az ojigocén üledékekben zónális-kzettani kolaj- és gáztárolók vannak (Bükk-
szék, Tárd).

A Pannóniai-medence területén eddig feltárt alsó-pannóniai korú kolajtárolók könny
parafhr.os kolajat tartalmaznak (Lovászi, Budafa, Hahót). Legnagyoob fajsúlyú a Hahóii-
mez kolaja (0.864-ig). A kéntartalom ezekben nem lépi túl a 0,6%-ot. A paraffintartalom
4—7% között változik.

A medence északkeleti peremén lév bükkszéki kolajmez szintén könny, paraffinos
jelleg ko.ajat termel. A Nagy Magyar Alföld kolajterületei (Krösszegapáti) nehezebb,
-aszfaltos jelleg kolajat tartalmaznak.

A Pannóniai-medencében lév kolajtípusok fiziko-kémiai sajátságaiban tapasztalható
változatok összefüggése az olajtároló kzetek keletkezési feltételeivel, települési mélysé-
gükkel és az olajtároló kzetek összetételével, még nem tanulmányozott.

Varencov professzor az anyakzet kérdésével foglalkozva megállapítja, hogy nem
fogadható el L ó c z y azon megállapítása, mely szerint a Pannóniai-medencében csak a
középs-oligocén üledékek foghatók fel alkalmas anyakzetként, hanem a pannóniai-emelet
elején uralkodó sföldrajzi viszonyok is teljesen elégséges feltételeket teremtettek a kolaj
kiindulási anyagainak felhalmozódósához.

A kiváló szovjet kutató ezek után párhuzamot állít a Bécsi-medence, a Kaukázus közén
lév medencék és a Pannóniai-medence olajföldtani jellegei közölt. Megállapítja, hogy a
Pannóniai-medence szerkezeti felépítésében igen hasonlít a Bécsi-medencéhez. A Bécsi-
medencéhez hasonlóan itt is két szerkezeti-tektonikai emelet van; a fels, a pannóniai-
emelet gyengén diszlokált üledékeibl áll és éles diszkordanciával települ az alsó szerkezeti
emelet ersen diszlokált, idsebb (mezozoós, paleozoós) medencealapra. A fels szerkezeti

emelet üledékei, enyhe brachiantiklinálisok a kolaj tárolói. A Pannóniai-medence kolaj-
tartalmú összlete azonban messze elmarad a Bécsi-medence kolajtartalmú rétegösszletei-

tl, vastagságban és a kolajtartalmú szintek számában. A Pannóniai-medencében u. i.

az alsó-pannóniai alemelet mindössze tíz olajtartó szintet tartalmaz, míg a Bécsi-medencé-
ben a pannonjai emeletnél háromszor vastagabb pannonjai, szarmata, tortonai és alsó-

paleogén üledékek, több mint harminc kolajtartalmú szinttel mutatkoznak.

A Kis- és Nagy-Kaukázus közén húzódó medencék általános szerkezeti képe sok ha-

sonlóságot mutat a Pannóniai-medencéhez. Varencov professzor szerint ezek a szer-

kezeti jellegben mutatkozó hasonlóságok valószínvé teszik azt, hogy a Kaukázus említett

területein a Pannóniai-medence kolajtartóihoz hasonló, st gazdagabb kolajtároló kze-
tek rejtznek a föld mélyében. A Kura-depresszióban u. i. a paleogén és neogén üledékek
10— 12.000 m vastagok (tehát ötször-hatszor vastagabbak, mint a Pannóniai-medencében).
A Kura-alföldjén (a medence keleti részén) a nagy vastagságú apseron-emelet és a pro-

duktív-rétegösszlet kolajtartalma már mélyfúrásokkal is meg van állapítva. Kelet-Grúziá-

ban a siraki-rétegek 20 olajtartalmú szintet tartalmaznak. A fels- (szarmata) és középs-
(csokrak) miocén, valamint a maikop-emelet (oligomiocén) Grúzia területén még számos,
közelebbrl nem vizsgált, köolajszintet tartalmaz. Varencov professzor szerint a Kura-
medence földtani felépítésének jellegei, a néhol mutatkozó élénk szerkezeti formák ellenére,

azt bizonyítják, hogy a kolaj keletkezéséhez és felhalmozódásához szükséges feltételek

sokkai kedvezbbek voltak a Kis- és Nagy-Kaukázus közén lév síkságok területén, mint a

Pannóniai-medencében.
S i k a b o n y i

D. Andrusov: Les fossiles du mésozoique des Karpates I. Planies et Protozoaires

(A Kárpátok mezozoós smaradványai. I. Növények és egysejtek). 163 old. 2 ábra és 27

táblával. Práce Státneho Geol. Ustavu, 25. Bratislava, 1950. A sokoldalú és igen tevékeny

szerz 25 év alatt gyjtött anyag feldolgozásának els fejezetét zárta le ezzel a munkával.
A legkorszerbb slénytani dolgozat, amely a rövid és szabatos leírásokon kívül minden
csoportnál tekintetbe veszi és kiértékeli a rélegtani, életföldtani és sföldrajzi adatokat és

összesített következtetéseket von le bellük. 27 szép kivitel táblája bséges szemléltet
anyagot ad.

A munka felhívja figyelmünket arra, hogy a magyar szakirodálom még nagy hiányo-
kat mutat és még igen sok a tennivaló a földtan és slénytan terén Magyarországon is.

Különösen fontos számunkra azért is, mert szomszédos területekrl lévén szó, a közös
vonatkozások ismerete megkönnyíti szakembereink munkáját. Reméljük, hogy hamarosan
üdvözölhetjük az irodalomban a nagy munka folytatását is.

Jakucsné

A harmadik Karbon-Kongresszus 1951. június 25-tl 30-ig HeerWiben volt,

amelyen 15 nemzet képviseletében 250-en vettek részt. A Karbon-idszak rétegtanára és



A SZOVJETUNIÓ KÖOLAJTERÜLETEINEK GEOTEKTON IKAI HELYZETE

.

SIKABONYI LÁSZLÓ

A gyrdések csapásiránya: A köolajlarló-rétegek kora

Hormodkori gyrdések T ' r

eTók
°

es oomyomc* Kor
Mezozoikumvégi — » — ® /">

Pliocén

%
**** Fiatolpaiaeozoós — m

—

Ópaloeozoós

©
•

C
©

Miocén

Poleogén

. A Mezozoikum

Közfes-helyzelü pajzsok
m X

O

Pernn, karbon es devon

Szilur es kambnum

Prekambrium

Kolaj elfordulások

1. II. III.

A R C
1 Moszkva-ololli

medence

2 Uhfo

3 Mololov környéke

ÍKrasznokómszjfk

4 Kuibisev környéke

Msimbo Szuzránü.

8uguruszlán,Tuj-

mozu s>b )

5 Szibériai-pajzs és

anyugafszibériai

síkság (nyomok )

6 Kuznyecki-meden-

ce

7 Léno -Aidán vidéke

8 Bajkál

9 Ukrajna

{Ramniiífb,

10 Ural-Emba

(Dosszor.Mokat

Subar-Kuduk «ib J

11 Arkhkus-elófordu

lásCHalanga )

12 Fergana

13 Délladzsikiszfón

14 Aral-lá kornyéke

15 Lengyel -korpálok

16 Galícia

17 Románia

18 Keres félsziget

19 Kubán-fekele-len*

ger, Krasznodar.

Maikop

20GrozniJ

2lDageszfón

225zahalinlQhinszk

)

23Komcsofko

24 Ponnonioi-medence

256ruz —
26 kegyes -Kohel!

27 Azerbajdzsán

(Apseron- félsz )

28 Azerbajdzsán

(Kúra völgye )

24 Turkmenio

(Cseleken )





449

földtanára vonatkozóan az üléseken 80 eladás hangzott el. Külön viták voltak a karbon-

idszak rétegtani nomenklatúrájára, palynologiára és kszénkzettanra vonatkozóan.
A kongresszus beszámolója 1952 elején jelenik meg. Mintegy száz dolgozatot fog tartal-

jr.azni a Karbon-idszak rétegtanára, palaeobotamkára, palynologiára, palaeozoológiára.

üledékes kzettanra, kszénkzettanra, tektonikára és alkalmazott földtanra (víz, gáz,

geofizika) vonatkozóan.

K i 1 é n y i n é

Geologische Rundschau 39. kötet 1. sz. Stuttgart 1951. A kezdettl fogva

-a földtan általános nagy kérdéseivel foglalkozó folyóirat többnyelv közléssel nemzetközi
jellegvé alakult. Tárgykörök szerint csoportosítva több általános érdekldésre számot-
tartó cikket közöl.

Niggli: Gesteinschemismus und Magmenlehre (8—32. old.) cím cikkében a kzet
ismeret mai irányának megfelelen félreteszi a régi, elavult feltevéseket, de felhívja a

ügyeimet arra, hogy régi, gondos megfigyelésekbl adódó eredményeknek nem szabad el

kallódniok. Hangsúlyozza a kzetvegytani összefüggések fontosságát, amelyeket statisz-

tikai adatokkal kell alátámasztani, mégpedig összehasonlításra alkalmas adatokkal. Sok
példán, táblázatban és diagrammban mutatja be a statisztikai módszer alkalmazhatóságál
különböz kzetismereti kérdés megoldásában, a mállás, osztályozó szállítás, leülepedés é>

mindenekeltt a magmás dliíferenciáció esetében. Rámutat a magmás eredet kzetek és

kzetcsoportok és más eredet kzetek és kzetcsoportok közötti alapvet vegyi különb-
ségekre.

F i s c h e r: Gránit und Sial (32—77. old.) Niggli dolgozatával szemben a magmás
•és egyéb kzetek között sokkal kisebb alapvet különbségeket lát. Inkább a kapcsolatokat

igyekszik megtalálni, keletkezés és tulajdonságok tekintetében is. Megállapítja azonban,
hogy nagyméret egynemsödés csak akkor lehetséges — még metaszomatikus folyamatok
kczrejátszása esetén is —

,
ha a kzet átmegy a magmás állapoton. Ez nem zárja ki meg

nem olvadt zárványok és reliktumok hálózatának fennmaradását. Metaszomatikus folya-

matokon keresztül homogenizáció csak kisebb mértékben lehetséges. Energia- és térproblé-

mákat is felvet, végül pedig a hegységképzdés, valamint a sialnak egy mélyebb rétegbl,

a sialsimából való differenciációjának elméletét geokémiai adatok felsorakoztatásával

szemlélteti.

Borchert: Die Zonengliederung dér Mineralparagenesen in dér Erdkruste (81—94

old.). Az ásványi paragenezisek öveit szubvu'.káni, plutóni és mélységi abisszikus

övekre osztja. A határvonalat 5— 15 km-ben állapítja meg. A plutóni ásványtársulásban a

nyomás- és hgrádiensek alacsonyak, a nehézfémek jól elkülönülnek. Az érintkezési meta-
szomatikus és a pegmatit-pneumatolitos folyamatok itt fontos szerepet játszanak. A szub-
vulkáni ásványtársulásokat igen nagy nyomás- és hgrádiensek, rejuvenáció és az ércek
teleszkópos szerkezete jellemzi. Az érintkezési-metaszomatikus és pegmatit-pneumatolitos
folyamatok gyengék vagy hiányoznak.

A n d r é e: Geologische Konsequenzen einer Erdentstehung auf kaltem Wege (147— 149.

old.). Rámutat egy asztronómiai hipotézis földtani vonatkozásaira, mely szerint a Föld
szilárd csillagtöredékekbl alakult, amelyeket a nehézségi er következtében történt össze-

ütközések által felszabadított energia melegített fel.

Prat je: Die Erforschung des Meeresbodens (152— 176. old.). Ismerteti az üledékfúrás
és mintavétel korszer módszereit, a tengerfenék morfológiáját és kzetanyagait b
bibliográfiával.

Garozzi: Rythmes de sédimentation dans le crétacé helvétique (177—195. old.). Üj
üledékföldtani vizsgálati módszert ismertet, görbékben bemutatja a legfontosabb ásvány

•Thni és slénytani fáciesek változásait. Az adatok helyes csoportosításával lehetvé válik

az üledékképzdés és az azt létrehozó különböz tényezk közti kapcsolatok tisztázása

Végül megadja a kzettani fáciesek sföldrajzi értékelését. Megfigyeléseit összeveti a mai
tengerkutatások eredményeivel.

Brückner: Líthologische Studien und zyklische Sedimentation in dér Helvetischen
Zone dér Schweizer Alpen (196—212. old.). Nagyméret üledékképzdési ciklusokat muta
be kréta- és eocénüledékeken a kzetalkatrészek, szemcsenagyság és annak mennyiség'
eloszlása, szervesmaradványok öveinek, a mésztartalomnak, leveles rétegezdésnek.
mészk és márga váltakozásának vizsgálata alapján.

Cornelius: Zur Frage dér Absatzbedingungen dér Radiolarite (216—221. old)
Mérlegeli a bizonyítékokat, amelyek a radiolaritok mélytengeri keletkezése mellett és ellen

szólnak. Korai halála megakadályozta a dolgozat befejezésében és a végs következtetések
levonásában.

29 Földtani Közlöny 10— 12. sz.
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Wegmann: Subkambrische Titlite in dér Herzynischen Faltungszone (221—234. old.).

Az aktualizmus elve alapján néhány prekambriumi tillit glaciális keletkezését bizonyítja.
Véleményét a szemcsenagyság és alak analízisére, szerkezetükre és egyéb jellegekre ala-

pítja. Rámutat arra, milyen fontos a jégkorszak biztos kimutatása a paleozikum elestéjén.

I 1 1 i e s: Die Paláogeographisce Auswertung dér Schrágschichtung (234—237. old.).

A szerz bizonyítja, hogy csak folyók által létrehozott keresztrétegzcJés értékelhet ki az

sföldi ajzban. Tengeráramlatok is kialakíthatnak ugyan keresztrétegzdést, ezek azonban
annyira bonyolultak, hogy kiértékelésük sikertelenségre van ítélve.

Ackermann: Geröllton (237—239. old.). A szerz bemutatja, hogy jelenkori viszo-

nyok mellett hogyan rakódik le agyag és durva törmelék együttesen. A képlékenyen mozgó
agyag összekeveredik a tetején leülepedett törmelékanyaggal.

Kilényiné— Jakucsné

Topkaya: Recherches sur les silicates authigénes dans les roches sedimentaires
(Autigén szilikátásványok vizsgálata üledékes kzetekben.) Bull. des láb. geol. min. etc. —
de Univ. de Lausanne, No 97. 1950.

Az üledékes kzetek nem magmás eredet szilikát ásványainak egyszer leírásával

már a múlt században is több szerz foglalkozott. Els pillanatra meglep, hogy az eddigi

felfo’gás szerint csak a magmás kzetekben keletkez szilikátásványok üledékes kzetekben
is létrejöhetnek. Ezek rendszerint sajátalakú ásványkombinációk, melyek mind a törmelé-

kes, mind a finomszövet kzetekben (márga, mészk, dolomit) keletkezhetnek. Kristály-

alakjuk részben azonos a magmás kzetek ásványaival, s csak kis mértékben tér el tlük.
Gyakran álalakúságban mutatkoznak más (rendszerint dolomit, kakit) ásvány után. Az
auto-epigén ásványok eddig ismert száma kb. 50, melyek között 15 szilikát van. Ásvány-
genetikai szempontból különösen az utóbbiak érdemelnek különös figyelmet, bár egyes
szilikátmódosulatok az epi-zónás átalakulás keretében is létrejöhetnek.

Már régebben ismert a turmalin és a földpát epigén keletkezése, amit- most T o p-

kaya muszkovit és kvarc vizsgálataira is kiterjesztett. Vizsgálatainak eredményeit min-
ség'leg és mennyiségileg hasonlítja össze, amibl kzettípusokon belül érdekes és meglep
eltérések mutatkoznak. A vizsgálat módszertani részében részletesen ismerteti a vizsgá-

landó anyag elkészítését. Mivel túlnyomóan savban jól oldódó kzetekrl van szó, HC1,
HNO,, és HCOOH-t használ azok feltárására. Általában 1 gr. mészkre 6 cm3 HC1 elegend.

Technikai sósav 1:4 arányban kiválóan alkalmas erre a célra.

Szerz újszer megállapításai összefoglalva a következk: A finomszövet üledékes

kzetekben (fleg márga, mészk, dolomit) elforduló kvarc, földpát, muszkovit, turmalin

stb. ásványai igen gyakran epigén úton jönnek létre, ahol legtöbb esetben a következ
para genetikai összefüggés mutatható ki:

a) a kvarc és a föídpátok rendszerint kizárják egymást;

b) a muszkovit gyakorisága a kvarc és a földpát alárendelt jelenlétére utal. A inusz-

kovit rácsa kristálykémiai szempontból stabilabb, kristályosodás szempontjából „aktívabb
1 '

alacsonyabb hmérsékleten, mint a kvarc és a földpátoké, tehát a rovásukra képzdhet;

c) a föídpátok rendszerint csak a finoman szemcsézett kzetekben fordulnak el;

d) a turmalin meszes dolomitokban gyakoribb, mint a márgában és a cukros-szövet

dolomitokban.
Kiss

F. Hermann: Les Richesses Minérales du Monde (A Föld ásványkincsei) 247 old. 27

ábra. Payot, Paris, 1950.

A könyv a közelmúlt és napjaink termelési adatainak összehasonlításával érzékelteti

az ásványi nyersanyagtermelés fejldését. Az élvonalbeli ásványkincs-termel országok

közül kiemeli a Szovjetuniót, amely különösen az utóbbi idben a világ össztermelésének

legnagyobb részét szolgáltatja.

Az els fejezetben az ásványfelhalmozódás körülményeivel és folyamataival foglalko-

zik, kiemelve a dúsulás geokémiai vonatkozásait. Az üledékes telepek nyersanyagai közül

bvebben tér ki a kszén és a kolaj kérdésére.

A második fejezet a legfontosabb tartalék- és termeltelepeket ismerteti, országok sze-

rint csoportosítva. Tárgyalási sorrendjében elször az éghet kzetekrl: kszénrl, tzeg-

rl, kolajról, bitumenrl szól. Ezek részletezésében megemlékezik az illet nyersanyag

megismerésének történetérl és összefoglaló táblázatokban közli a meglev és tartalék

készletek adatait. Ezután sorraveszi a termel országokat, közli globális termelési adatai-

kat, a fontosabb elfordulási helyeket, a tartalékok mennyiségét és minségét. Ugyanilyen

formában tárgyalja az ércásványokat, megkülönböztetve a különleges „acél-fémeket’
1

tar
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taln
i ásványokat, „nemesfémeket 11

,
„könnyfémeket' 1

tivprcfln\/a rrrvly„aicijjcinytig'.mdi öz,uigaiiaio nyersanyagokat
.

Fontosabb ásványi nyersanyagok tárgyalásánál termelési grafikonokat közöl.

W i 1 1 e m s z

vékony redotakarók
_

mozgása csak a vonulatok elterében és hátterében lev tömegek
együttmozgásával válik megérthetvé. Ezek a magukban merevebb tömegek egymás felé
tolódva hoztak létre a közbens mozgékonyabb kéregpászta gyrt-takarós hegységformá-
lodasat. A legutolsó évtizedekben kialakult a hegységképzdésnek mélységi oknyomozása,
amely szerint a hegységképzdés a földkéreg gyenge üledékes öveinek, a geoszinklináFs-
ban végbemen összenyomódása a szárazföldi szilárd tömbök vándorlásával. A hegység-
képzdés, illetve a tágabb értelemben vett tektonizmus, szárazföldek és üledékgyú'jt-tenge- §
rek egymáshozi helyzetének földtörténeti nyomozásává lett, szervetlen anyagok és szerves
élet változásait és fejldését igényel vizsgálatok összegezésével.

A„ hegységképzdésre vonatkozó megismeréseknek Európában két klasszikus központja
Becs és Zürich. Mindkett az Alpokra támaszkodik. A svájci iskola H e i m nyomán mind-
máig elssorban a Svájci Alpok exakt kutatásából nyert tapasztalati megismerésekre építfieim Albert klasszikus megállapításai mindvégig nem is mentek túl a svá-'ci föld hatá-
rain. A bécsi iskola, S u e s s E. nyomán nagyvonalú szintézissel, az Alpok megismeréseit
a Föld összes hegységrendszereire kiterjesztett, általános törvényekké formulázta. Bécs, a
sváici klasszikus isko'áva' szemben romantikusnak nevezhet. Ez jellemzi Köbér nagy-
szabású tektonikai vonalvezetését is. A svájci iskola az exakt részlettanulmányok irányzata
mellett Argand, Staub és mások nagyjelentség szintetizáló irányával bvült.

Kraus jelenlegi müncheni professzor, a svájci klasszikus tektonikai iskolának meg-
felel Rothpletz a,pi iskolájában neveldött. Németországi, a Varisztid-területekre
vonatkozó resziettanulmányok után, szintétizáló képességét számos dolgozatban igazolta.

aii.

A

i

Qegirge“ c. kétkötetes munkájának els kötete (Dér alpine Bauplan) az
Alpokból kiindulva törekedik a Föld összes hegységrendszereit az aláárainlásos elgondo-
lassal közös negysegszerkezeti nevezre hozni. Most megjelent kitn könyve ugyanezt

/Aki? \ ,

a
. .

Alapgondolata a hegységek szerkezetének aláépítéses, mélyszerkezetre
(Aooau) való visszavezetése. A könyv els felében ilyen vonatkozásban részletesen elemzi
az európai idsebb orogéneket: a szvekofennid, gotokarelid. kaledóni és varisztid-vonulatok
szerkezetet a hozzátartozó Appalach-vonulatokkal. Részletesebben tárgyalja (117— r ~

old.) az alpid-hegységvonuiatokat, az Alpok kivételével, amivel 1950-ben megjelent „Bau-
geschichte d. Alpen c., sajnos, hozzánk még el nem *utott külön könyvben foglalkozik.
Az alpid-hegysegeket a következ csoportokban elemezi: I Pireneusok; II Kelt'beri-
tel Jooet! orogen; III. Ny.-mediterrán; IV. Kárpátok; V. Dinaridák; VI. Kárpát—Balkán—
marida összefoglalás; VII. Kaukázus; VIII. Óvilági (Eurázsia és Gondvánia közötti)

crules (szinafia); IX. Atlanti-óceán; X. Maláji szigetvilág; XI. Keletázsia-pacifikus sze-
ge y, XII Ujvüagi pacifikus szegélygeoszinklinális; XIII. Pacifikus mélyszerkezet és alá-
aramlas. XIV. Aramlásmozgás.

, ,

E'?ek
,

nek
1

a részletes elemzéseknek fölhasználásával a második rész a földszerkezeí-i
mi lenesek alaptételeit foglalja össze. Az egész könyv hegységszerkezeti szintézise a moz-
gasok oknyomozasaban a Föld bels tagolódásáig jut. Ennek megfelelen a merevebb
küls oial ovon aluli folyásos övben is megkülönbözteti a felsbb hiporeon-t és a mélvebb
batireont. Ezek különböz ellentétes mozgásából ketts-orogén gyrdésbl származtatja
a negysegvonulatokat, mint valamennyi korszer többi szintézis is (Staub. Köbér).
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A részletes elemzés, valamint az alaptételek összesítése nagyon sok gondolatot tartalmaz-
nak, tagadhatatlanul sok meggyz érvvel. Éppen ezért a könyv nem könny, de gondol-
kodtató olvasmány. A mélységi övék kétségtelen íolyásos mozgásainak a felépítményt

mozgató ténye mellett az orogén gyrdés részletmozgásai fizikailag nehezen érthet föl-

tevésekként tekinthetk. A mindent egységbe fogó szándékban a gondolat sokszor elszakad
ugyan az anyagtól, de az egyes fölakéregrészek egyéni fejldését, ontogeniáját, a föld-

kéreg földtörténeti elgondolással tökéletesen fölépített törzsfejldésévé, filogéniájává fej-

leszti. A tektonizmusnak ilyen összefogása sok tekintetben mechanisztikus materializmus,

mert a Föld belsejének anyagi állapotára vonatkozó ismereteket ma még csak a mozgás
egyszer tényére és az anyag egynemsödésére tudja visszavezetni. Ez a filozófiai szem-
lélet azonban, ebben az esetben földtani megismerésünkben új fejldési fok, amely a könyv
szerzje szerint is javításra és továbbfejlesztésre szorul.

Vadász

P. D. Trask: Applied Sedimentation (Alkalmazott üledékképzdéstan). 707 old. John
Wiley & Sons, New-York, 1950. A könyv P. D. Trask összeállításában 39 szerz közös
munkájaként jelent meg. A hét fejezet közül hat gyakorlati mérnöki kérdésekkel foglalko-

zik. Az els fejezet tárgyalja az „üledékképzdés alapelveit". Ezen belül a talaj keletkezé-

sével, az üledékszállítás törvényszerségeivel, geofizikai kérdésekkel, az üledékképzdésre
vonatkozó ismeretekkel, talajmechanikával, valamint a leülepedés módjával és a talajvizek-

kel 'foglalkozik.

A második fejezet a mérnöki geológiát tárgyalja az üledékek szilárdságával kapcso-

latban felmerül mérnöki kérdésekkel. Mút, híd, földgát, alagtépítéssel, alapozással fog-

lalkozó kérdések és az üledékek egyéb kapcsolatainak tekintetbevételével.

Az ülepedési folyamatokkal kapcsolatos gyakorlati problémákat tárgyaló harmadik
fejezetben az üledékek és a földcsuszamlás viszonyáról, az állandóan fagyott talajról, part-

védelemrl, kikötben keletkez üledékekrl, zátonyképzdésrl, öntözcsatornákról és a

talaj konzerválásáról van szó.

A következkben a negyedik fejezet az üledékeknek a betonra gyakorolt hatásávai a

kerámiai anyagokkal, az önthomokkal, az ötödikben pedig üledékes ásványtelepekkel,

végül üledékes kzetek, mint érctelepek anyakzeteivel foglalkozik.

Az olajföldtani kérdéseket tárgyaló fejezetek „a földalatti technika, olajtelepek, poro-

zitás, pemíeabilitás és kapilláris tulajdonságai, valamint a kzetek porozitású és permea-

bilitása“ címen összegezik az idevágó alapkérdéseket.

Végül az üledíékképzdéstan katonai földtani vonatkozásait közli.

Mészáros

E. E. Wahlstrom: Introduction t-o theoretical igneous petrology (Bevezetés a mag-
más kzettan elméletébe). 365 old. John Wiley & Sons, Inc. New-York, 1950. A könyv
összefoglaló munka, célja, hogy az olvasónak a magmás kzettan elméletének megismeré-

sét klasszikus munkák olvasása nélkül lehetvé tegye.

Els részében a szerz méltatja a fiziko-kémiai módszerek jelentségét a kzettani

kutatásban, majd röviden ismerteti a heterogén rendszerek egyensúlyviszonyait tanulmá-

nyozó módszereket. Röviden összefoglalja az ásványképzdés kémiai alapjait. Foglalkozik

a G i p p s-féle fázisszabállyal, a polimorfizmussal, az enantiotrop és monotrop átalakulá-

sokkal. az elegykristályképzdés feltételeivel, az izomorf egykristályokkal. Igen szemlél-

tet diagrammok bemutatásával ismerteti az 1 és több (2—3—4) komponenst'! szilikátrend-

szerek kristályosodásának h- és nyomásviszonyait és a könnyen ill komponensek hatását

az ásványképzdésben. Végül külön fejezetben tárgyalja a fontos kzetalkató ásványok

keletkezési viszonyait.

A második rész elején a fontosabb ásványok és néhány válogatott kzet összenyomhatósá-

gának számszer értékét adja, majd ismerteti a földkéreg anyagára és a Föld bels állapo-

tára vonatkozó kutatások eredményeit. Foglalkozik az izosztatikus egyensúllyal Tárgyalja

a magma elhelyezkedését, összetételét, hmérsékletét, kzetalkotó ásványok kiválási scr-

íendjét, a magmás eredés mélységi és kiömlési kzetek települési formáit és a vulkán-

mködés különböz megnyilatkozásait.

Külön fejezetben foglalja össze a kristályosodásról, az anyagelkülönülés különféle

fajtáiról a nyomás és hmérsékleti viszonyok változásáról, a különböz magmák krisályo-

sodásárol, a 'magma és mellékkzet kapcsolatáról, az asszimilációról és syntexis-rl, azok

.mechanizmusáról szóló eddigi ismeréteket.

A 11. fejezet a gránitizációval és annak mechanizmusával, hmérsékletével és a gra-

nitizált kzetek makro- és mikroszkópos jellemzivel foglalkozik.

Az eddigi eredmények összefoglalásán kívül ismerteti a megoldatlan kérdéseket is.
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Röviden érinti az elemvándorlás kérdését és problémáit. A magmás és utómagmás m-
ködés tárgyalása után a magmás reziduál olvadékok hmérsékleti viszonyait tárgyalja,

jellemzi a pegmatitos, pneumatolitcs és hidrotermális fázist. Ismerteti a magmás kzetek

fbb csoportjait és azok keletkezési viszonyát.

Külön fejezetben adja a magmás kzetek rendszerezésének történetét, a kémiai alapon

nyugvó kzetrendszereket, a kvantitatív ásványtani jellemzés alapjait és a fácies fogalmát.

A könyv végén külön függelékben hasznosnak vélt fiziko-kémiai fogalmak rövid ma-

gyarázatát adja.

A munka jól összefoglalja a magmás kzettan elméleti kérdéseit és kézikönyvként jól

használható.
Ka&zanitzky

\
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